
Coke Handling Mechanical Technician 

Voor onze nieuwe “Coke Handling” activiteit op de werf van ESSO Raffinaderij Antwerpen is 

HCO (dochteronderneming van de HCI groep) op zoek naar Mechanische Techniekers om het 

onderhoud op de coke handling installaties te verzorgen op de nieuwe Delayed Coker Unit.  

U zal op de werf ESSO Antwerpen tewerkgesteld worden in een dynamisch team waarin u 

ingeschakeld wordt om het dagelijkse onderhoud van de coke handling installaties te 

verzorgen. Een sterke nadruk wordt gelegd op preventief onderhoud. U werkt nauw samen 

met het onderhoudsteam van ESSO. U bent iemand met verantwoordelijkheidszin en een 

ownership naar de installaties en arbeidsmiddelen waarmee u moeten werken. Veiligheid en 

kwaliteit zijn uw eerste drijfveren. 

Meer weten over Coke Handling en Delayed Coker Units? Klik op deze link. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 Veilig werken en toepassen van het LPS (Loss Prevention System) systeem als uitvoerder. 

 De ter beschikking gestelde installaties en arbeidsmiddelen behandelen als een goede 
huisvader. 

 Uitvoeren van het preventief onderhoud op de installaties 

 Analyseren van mechanische storingen, uitvoeren van herstellingen en voorstellen 
formuleren ter voorkoming van problemen. 

 Uitvoeren van gewone mechanische herstellingen aan de installaties. 

 Begeleiden en assisteren van servicetechniekers van leveranciers van bepaalde 
installaties (Kone Cranes, Ruhr Pumpen, …) voor preventief onderhoud of voor 
complexere herstellingen. 

 Het maken van voorstellen voor mechanische verbeteringen van de installaties. 

 Periodiek van wacht voor 7 opeenvolgende kalenderdagen om de 3 weken. 

 Housekeeping taken in het onderhoudsatelier  
 
Profiel: 
 

 Opleiding Basisveiligheid voor operationele medewerkers (VCA)  

 TSO Elektromechanica of Mechanische (vormgevings)technieken of BSO Lassen-
constructie of Mechanisch onderhoud of gelijkwaardig door ervaring. 

 Ervaring in de chemie of de petrochemie is een pluspunt. 

 Ervaring met transportsystemen (conveyors, rolbruggen, …) is een pluspunt. 

 Basiskennis van Microsoft Office (MS Outlook, MS Word, MS Excel). 

 U bent Nederlandstalig en beheerst de Engelse taal. 

 U bent bereid om in een wachtsysteem te werken. 

Ons aanbod:  

 Een uitdagende job in een stabiele werkomgeving binnen de HCI groep, waar ruimte is 
voor initiatief, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling  

 Een doorgedreven specifieke opleiding over de specifieke installaties 

 U komt terecht in een dynamisch team met korte communicatielijnen  

 Een aantrekkelijk salarispakket dat gebaseerd is op uw ervaring en kennis, aangevuld 
met extralegale voordelen  
 
Gelieve je sollicitatie te richten aan linda.de.schrijver@hci.be of telefonisch 
03/665.20.00 en vragen naar Linda De Schrijver. 
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