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Servicetechnieker
Bedrijf:
Onze klant SKK Belux te Dessel is actief over heel België voor het onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk.
Verzekeringsmaatschappijen en gerenommeerde bouwbedrijven behoren tot hun klanten. Meer info kan u
terugvinden op https://skkbelux.be/.
Om de verdere groei van SKK Belux bij te houden willen ze hun nationaal team versterken met een bijkomende
gemotiveerde Servicetechnieker – Slotenmaker, liefst woonachtig in Centraal België.

Functieprofiel:





Je doet het onderhoud en de herstellingen bij de klanten van sloten (hang-en sluitwerk) aan ramen en
deuren (géén plaatsing). met een gezonde dosis technisch inzicht.
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 voor de verdere afhandeling van het dossier.
De bestelde materialen zullen wekelijks met een nachtkoerier in jouw bus aangeleverd worden.

Verwacht:








Je hebt ervaring als servicetechnieker in de branche van hang-en sluitwerk of / in een gelijkaardige
functie.
Je woont liefst ergens in centraal België (Provincie Vlaams-Brabant-, Oost-Vlaanderen-, Antwerpen- of
het Brussels Gewest) om naar je klanten te vertrekken. Je komt zeer weinig naar de hoofdzetel in Dessel.
Opleidingen gebeuren ‘on the field’, samen met een collega.
Je bent precies en hebt een goed technisch inzicht.
Een algemene kennis van PC is noodzakelijk.
Je spreekt zeer goed Nederlands en een goede communicatie van de Franse taal is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod:




Je krijgt meteen een Vast contract bij onze klant 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.
Je krijgt een degelijke opleiding en je zal worden ondersteund door een ervaren team.
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