
 Aperam Genk (voorheen ALZ) is een wereldspeler in roestvast staal (inox) 
dat onder meer in onze fabriek in Genk geproduceerd en bewerkt wordt.  
Ons dynamisch en kwaliteitsbewust bedrijf behoort tot de grootste van 
Limburg en is een toonbeeld van mo derne technologie en werk kracht. 
In de nabije toekomst voorzien wij een aantal vacatures* voor:

Elektrotechnicus m/v
Functie: 
Je werkt op de dienst Elektrisch Onderhoud in een volcontinu werksysteem met ook 
werkdagen in het weekend en nachtpost.
Betreffende de elektrische onderdelen en de automatisering van het machinepark 
ben je verantwoordelijk voor: 
- storingsanalyse en herstellingen
- preventieve onderhoudstaken (eenmalige en periodieke)
- een aantal wijzigingen in elektrificatie en automatisering

Profiel: 
• Diploma: bachelor, graduaat of gelijkwaardig door ervaring 
• Basiskennis analoge en digitale elektronische toepassingen
• Praktische kennis en ervaring met o.a.:
 - elektrische vermogendistributie, relaisvergrendelingen en aandrijvingen;
 - automatiseringstechnologieën (vooral PLC S5, S7), instrumentatie en            
   meettechnieken;
 - zoeken en oplossen van storingsoorzaken.
• Engels en Duits (lezen en begrijpen van documentatie) 
• Veiligheidsbewust.

Aanbod: 
Wij bieden je : een langdurige opdracht met het vooruitzicht op een contract van 
onbepaalde duur (vast contract) • Uitdagingen om van bij de aanvang je vakkennis 
te verruimen • Een boeiende job waarbij je snel verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden krijgt • Een vooruitstrevend team, gericht op innovatie, technologi-
sche kennis en optimalisatie • Een werkomgeving waarbij je je persoonlijkheid kan 
ontplooien • Een aantrekkelijke verloning met diverse extralegale voordelen,  
waaronder mogelijkheid tot bedrijfswagen. (Bruto aanvangsloon in functie van 
kennis en relevante ervaring tussen € 46.000  en € 54.000 per jaar ).

made for life

* volg onze vacatures op
www.aperamgenk.be

Interesse?
of ken je mensen 
die geïnteresseerd zijn?

Stuur sollicitatiebrief met 
curriculum vitae naar: 
Afdeling Selectie en Opleiding
Aperam Genk
Swinnenwijerweg 5
3600 GENK

of per e-mail naar: 
aanwervingen.genk@aperam.com

Bijkomende inlichtingen: 
tel 089 30 23 10


