
ELAUT ZOEKT

PRODCUTIEMEDEWERKER
Wie zijn wij?

Elaut nv brengt fun voor spelers in lunaparken wereldwijd!
We bedenken, creëren en produceren elektromechanische amusementsspelen (denk aan
grijpkranen, coin pushers…), steeds op zoek naar wat de speler leuk vindt. Onze mensen leven
naar ons motto:

TOP QUALITY ENTERTAINING THE WORLD!

Gedurende 60 jaar is Elaut uitgegroeid tot een succesvolle KMO met 180 collega’s in kantoren
in Europa en de VS en honderden klanten wereldwijd.
Het hoofdkantoor en jouw toekomstige werkplek is in Sint-Niklaas.
Meer weten over ons? Check www.elaut.com 

ALGEMENE FUNCTIEBESCHRIJVING
 

Door Elauts groei zoeken we iemand in ons dynamische productieteam.
Als Productiemedewerker doe je allround assemblagetaken met klein

gereedschap, montage en testen van onderdelen. Je begint in de
voorbereiding van half-fabrikaten om te verwerken in onze spelen. Naar

je eigen tempo kan je nieuwe uitdagingen aannemen en doorgroeien
naar andere werkposten en afdelingen. Top kwaliteit, daar staan we voor.

Jij zal er toe bijdragen om alle spelen efficiënt en kwalitatief te maken.
Elke werknemer krijgt hier ook de verantwoordelijkheid om zelf bij te

leren en taken uit te voeren. Je bent deel van een team en steunt je
collega’s met raad en daad.

 

http://www.elaut.com/


Handig zijn met klein handgereedschap (boormachine, handfrees, wipzaag …)
Monteren van grijpkranen en/of muntenschuivers tot een geheel
Kwalitatief werk afleveren binnen de voorziene tijd
Melden van tekorten en technische problemen betreffende zijn taak aan zijn brigadier met de
vermelding van de verloren tijd

Orde en netheid van zijn werkpost
Uitvoeren van wisselstuk orders (spare parts)

Kwalitatief en kwantitatief werk afleveren in de voorziene tijd
Zorgen voor materiaal en gereedschap

Handig met klein gereedschap: je hebt praktijkervaring en hebt inzicht in het monteren van
onderdelen of meubels
Initiatiefnemend: kan zelfstandig tot oplossingen komen en deze overleggen met de
brigadier/ collega’s
Teamspeler: vlotte samenwerking met je team en leidinggevenden
Positieve mentaliteit: je grijpt kansen en komt met een glimlach naar het werk
Verantwoordelijk: je neemt bent fier op wat je maakt en neemt hier ook je verantwoordelijk
om zaken op te lossen als ze mis gaan 
Leergierig, interesse in techniek: de kennis zelf kunnen we je leren
Veilig: Aandacht voor veiligheidsvoorschriften
Gedisciplineerd, ordelijk & net: fierheid voor je werk is ook fierheid voor je werkpost
Druk- & stressbestendig, bereid tot extra inspanning: soms moet er een spurtje getrokken
worden om onze klanten op tijd te bedienen en hebben we ieders inzet nodig
A3 of A2 niveau: mechanica/ elektriciteit of gelijkwaardig
Talen: volledig Nederlandstalig

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HOOFDTAKEN

DEELTAKEN

VERANTWOORDELIJKHEDEN

UW PROFIEL



ELAUT nv, Passtraat 223 - 9100 Sint-Niklaas                  

Afwisseling in een dynamische KMO in volle
internationale expansie binnen een “speelse” sector.

Aangename werksfeer

40 u / week in dagregime 

Competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen
(hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 12 extra ADV
dagen…)

     (08:00-16:30, met 40 min. pauze)

W A T  B I E D E N  W I J  A A N

Interesse? 
Stuur dan nu je CV naar careers@elaut-group.com

mailto:careers@elaut-group.com

