Service Technieker (West- of Oost-Vlaanderen)
Ref. LBJ-1982
voltijds | onbepaalde duur
15-05-2018 | Rommelaere | 8470-Gistel

Over

Rommelaere
t.a.v.
Rochesterlaan 8
8470 - Gistel

charlotte.poelvoorde@acerta.be
Mobiel: 0479 93 38 35

Rommelaere nv is sinds 1981 gespecialiseerd in het leveren van industriële
installaties zoals melkinstallaties, koelinstallaties en ventilatiesystemen.
Zowel voor de levering, installatie als het onderhoud van deze installaties kan
je bij hen terecht. Rommelaere heeft intussen een zeer grote expertise
opgebouwd binnen hun branche. Service is dan ook hun grootste troef.
Ter versterking van het team zijn we voor Rommelaere opzoek naar een
(m/v):
Service technieker (Oost/West-Vlaanderen)

Functieomschrijving
Als service technieker ben je het aanspreekpunt van onze klanten,
voornamelijk landbouwers. Als uithangbord van onze organisatie is jouw rol
dan ook van groot belang. Je neemt dan ook vol enthousiasme onderstaande
taken op:
&bull; Je gaat ter plaatse bij onze klanten om de producten te installeren,
onderhouden en herstellen. Hiervoor zal je gebruik moeten maken van je
elektrische en mechanische kennis.
&bull; Uiteraard ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken en
bijvoorbeeld aan de slag te gaan met een lasapparaat.
&bull; Vanuit jouw klantgerichte houding weet je de klanten steeds optimaal
te servicen.

Gezocht profiel
&bull; Je beschikt over een technische achtergrond in elektriciteit, mechanica,
lassen,&hellip;
&bull; Affiniteit met de landbouwsector is een must.
&bull; Je bent een vlotte communicator en weet hoe je het best omgaat met
klanten.
&bull; Zelfstandig aan de slag gaan is voor jou geen enkel probleem.
&bull; Ervaring als service technieker is een groot pluspunt.
&bull; Je bent flexibel wat betreft werktijden en beschikbaarheid.

Aanbod
Je komt terecht in een groeiende organisatie met ambitie. Naast een
marktconforme verloning kan je van ons een uitdagende functie verwachten
binnen een familiale maar professionele omgeving.
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Sollicitatieprocedure
Aarzel dan niet om te solliciteren via de website, tik je basisgegevens in en
voeg je cv onmiddellijk toe! Wie weet ben jij wel de persoon die we zoeken.
Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kan je steeds terecht bij
Charlotte Poelvoorde op 0479/93.38.35
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