SERVICETECHNIEKER ZWAAR ROLLEND MATERIEEL
Geen schrik om je vuil te maken? Steek je graag zelf de handen uit de mouwen? Ook zot van zwaar rollend materieel? Wij zoeken een extra
kracht om ons gepassioneerd team van techniekers te versterken!

Team

Locatie

Opleidingsniveau

Ervaring

Werkweek

Werkplaats

Zedelgem

Secundair diploma

> 3 jaar

40 uur

Wat ga je doen?
Als servicetechnieker zwaar rollend materieel heb je volgende taken in je takenpakket:
Het verzorgen van demonstraties van machines ter plaatse bij de klant of tijdens demonstratierondes.
De installatie van nieuwe machines bij de klant.
Het uitvoeren van service- en onderhoudswerkzaamheden aan machines en het uitzoeken en oplossen van storingen ter plaatse bij de
klant of in de werkplaats.
Tijdens je eerste maanden tewerkstelling voorzien we een opleiding door je collega’s. Dit door als tweede man mee te helpen aan interventies in
de werkplaats of bij de klant. Op die manier leer je gaandeweg de machines kennen en hoe je de werkzaamheden kan uitvoeren. Ook leer je de
werking binnen het bedrijf kennen. Van zodra we aanvoelen dat je er klaar voor bent, ga je meer en meer alleen de baan op om de interventies
zelfstandig uit te voeren.
Uiteraard voorzien we het nodige werkmateriaal zodat je efficiënt en op een veilige manier tewerk kan gaan. Ook zijn er volledig uitgeruste
servicewagens ter beschikking om de interventies bij klanten te kunnen uitvoeren. De onderdelen worden voorzien door de collega’s van het
magazijn die beschikken over een heel uitgebreide onderdelenvoorraad.
Je planning krijg je dagelijks door van de werkvoorbereider/planner. Je werkt ook nauw samen met de technische dienst en het magazijn en
communiceert met hen over de voortgang van jouw werkzaamheden.

Over je profiel
Je hebt minstens een secundair diploma of bachelor behaald in een relevante technische richting (hydraulica, mechanica, elektronica). Je
hebt al enkele jaren stabiele werkervaring in een soortgelijke functie opgedaan.
Bovendien beschik je over een rijbewijs B of C.
Als je kan lassen, is dit zeker en vast een pluspunt.
Je steekt graag de handen uit de mouwen en kan je ook flexibel opstellen naar werkuren toe.
Je leert graag nieuwe dingen bij en stelt klantvriendelijkheid en klantentevredenheid centraal in je werk.

Over het aanbod
We bieden jou een arbeiderscontract van onbepaalde duur aan waarvan de verloning aangepast wordt aan jouw kennis en ervaring.
Daarenboven krijg je van ons maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag, ecocheques en een DKV hospitalisatieverzekering. Je werkt in een
40-urenweek binnen een vast schema.
Je komt terecht in een organisatie waar de work hard play hard cultuur overheerst en de informele sfeer dagelijks voelbaar is. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen contact heeft met de collega’s van de verschillende diensten. Daarom organiseren we op regelmatige basis events om
de groepssfeer te versterken.
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De Van Laecke Group bestaat uit 3 verschillende bedrijven waarvan het hoofdkantoor zich in Zedelgem bevindt. Wij zijn gespecialiseerd in de
verkoop en het onderhoud van zeef- en breekinstallaties, machines voor hout- en afvalrecyclage, industriële oogstmachines en graaf- en
grondverzetmachines. Wij zijn een sterk groeiende KMO waar de familiale sfeer vanaf het eerste moment voelbaar is. Als één team trekken we
elke dag aan dezelfde kar om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Dit doen wij door ons te focussen op service en klantgerichtheid.
Doordat we de laatste jaren sterk gegroeid zijn, hebben we gemerkt dat we plaats en handen te kort komen. Daarom hebben we beslist om
onze teams uit te breiden en een nieuw pand aan te kopen waar we ruim de plaats hebben om onze werkzaamheden uit te voeren.
Het team waarin je zal terechtkomen bestaat uit 8-tal techniekers en een hulpmecanicien. Jullie worden aangestuurd door de after sales
manager, maar rapporteren ook aan de technische dienst die bestaat uit 4 medewerkers en het magazijn die eveneens uit 4 medewerkers
bestaat.
Zin om er samen in te vliegen? Vul onderstaand sollicitatieformulier in of mail je cv naar natalie@vanlaeckegroup.com. Bellen mag natuurlijk
ook altijd op 050 55 67 60. We maken graag tijd voor je vrij voor een eerste kennismakend gesprek.
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