Ervaren service technieker / plaatser poorten & hekwerk
Wij zoeken een ervaren technieker wiens passie zit in het (electro)mechanische. Ervaring vereist in het plaatsen van
poorten, hekwerk en/of zonwering en rolluiken.
Graag iemand met "hands-on mentaliteit" die goed zelfstandig kan denken en werken.
Er zit zeer veel afwisseling in je job. Bovendien werk je in een familiaal bedrijf waar er veel flexibiliteit
is en direct contact is tussen werkgever en arbeiders.
Doorgroeimogelijkheden zijn er zeker en kunnen verder besproken worden.
Functie:
Alleen of samen met uw collega(‘s) verzorgt u de plaatsing, het onderhoud en /of de herstelling van :
 Poorten (kantel, sectionaal, rol, hoevestijl)
 Hekwerk (schuif-, vleugel- en draaipoorten)
 Rolluiken
 Zonnetenten
 Screens
 Parlofonie / videofonie
 Automatisaties
Je gaat ter plaatse bij onze klanten en lost zelfstandig problemen op
Je houdt steeds rekening met kwaliteit, afwerking en efficiëntie
Verplaatsingen gebeuren met een bestelwagen (rijbewijs B) + eventueel aanhangwagen (rijbewijs BE)
Uren: 8u30-17u00, geen weekendwerk
Profiel:










Ervaring in de branche is een absolute voorwaarde
Zelfstandig kunnen werken, probleemoplossend denken
Technisch inzicht hebben
Degelijke kennis van elektrische aansluitingen
Geen hoogtevrees
Je vindt het aangenaam om buiten te werken
Je bent gemotiveerd en plichtsbewust
Bezit van rijbewijs B
Perfect Nederlandstalig

Ons aanbod?
Wij bieden je een vast contract van onbepaalde duur met een marktconform salaris en alle voordelen van de
bouwsector.
We hopen uw huidige ervaring en kennis verder te kunnen uitbreiden waardoor je elke dag nog een uitdaging kan
vinden in de job die je doet.
Je komt terecht in een leuk en stabiel familiebedrijf en helpt mee de huidige groei ervan verder uit te breiden.
We houden van persoonlijk contact en transparante communicatie wat voor een aangename werksfeer zorgt en de
job goed te combineren maakt met je privéleven.
Wij gaan 100% voor kwaliteit en tevreden klanten en krijgen hierdoor aangename feedback van de markt.

