
Nieuwe vacature: Ervaren Servicemonteur raam-en 
deurtechniek

SKK is op zoek naar een nieuwe servicemonteur! Hieronder vind je de details. Denk 
je dat je de geknipte persoon bent? Je sollicitatie is welkom op krisvangorp@re-
sporepair.be. Voor toelichting of aanvullende vragen kan je contact opnemen met 
Kris van Gorp op 0032 14 49 03 35

Functieprofiel
De Servicemonteur werkt zelfstandig, en voert gevarieerde technische werkzaamheden en komt bij 
verschillende mensen over de vloer.
Je doet het onderhoud en de herstellingen bij de klanten van sloten (hang-en sluitwerk) aan ramen 
en deuren (géén plaatsing).

Je vertrekt van thuis uit met je servicewagen en je volgt dagelijks je planning op.
Herstellingen doen is het belangrijkste deel. Echter zullen er ook opmetingen op de planning staan. 
Goede opmetingen zijn belangrijk is de verder afhandeling van het dossier.
Telefonisch staat de monteur in contact met vaste collega’s van de planning of inkoop op het hoofd-
kantoor.De bestelde materialen zullen wekelijks met een nachtkoerier in jouw bus aangeleverd 
worden

Wat bieden wij?
Je krijgt meteen een Vast contract met een aantrekkelijke verloning. Daarbij krijg je de benodigde 
communicatiemiddelen (iPad en GSM) waardoor je steeds in verbinding kan staan met je collega’s.

Daarnaast wordt ook een servicewagen met tankkaart voorzien.
In het streven naar hoge klanttevredenheid word je als servicemonteur uitgerust met:
Hoogwaardige materialen en gereedschap voor een goede technische prestatie.
Kwalitatieve middelen voor geautomatiseerde planning en administratie. Ipad en GSM worden 
voorzien.

Professionele outfit voor representatieve vertegenwoordiging van SKK bij de klant.
Service wagen voorzien van tankkaart
Je krijgt een degelijke opleiding en je zal worden ondersteund door een ervaren team.

Functie eisen
Je hebt een 2 tal jaar ervaring als slotenmaker of / in een gelijkaardige functie.
Je bent precies en hebt een goed technisch inzicht.
Je hebt een dienstverlenende instelling
Een algemene kennis van PC is noodzakelijk.
Je spreekt zeer goed Nederlands en een goede communicatie van de Franse taal is een vereiste

Solliciteren?
Je sollicitatie is welkom op krisvangorp@resporepair.be. Voor toelichting of aanvullende vragen kan 
je contact opnemen met Kris van Gorp op 0032 14 49 03 35


