Ben jij handig en heb jij technisch inzicht, gecombineerd met een flexibele en dienstverlenende
attitude? Vind je het een uitdaging om bij een wereldwijd bedrijf aan de slag te gaan waar je werkt
met industriële deursystemen? Dan zien wij een match! Vanwege succesvolle groei zijn we voor
deze productgroep op zoek naar een:

SERVICE- EN INSTALLATIE
MONTEUR
Industriële deursystemen (Rayon midden-Ned)
Functieomschrijving
Binnen onze Service Afdeling van Industriële Deursystemen ben
je o.a. verantwoordelijk voor het installeren, repareren, modificeren
en onderhouden van Klinger industriële deursystemen bij onze
klanten. Na een gedegen inwerkperiode ben je inzetbaar bij onze
relaties binnen Rayon Midden-Nederland. Je werkt hiervoor nauw
samen met je collega’s van de binnendienst, de productspecialisten, verkoopmedewerkers en collega’s van de service afdeling.
Kortom, je bent een belangrijke schakel in het streven naar
continuïteit en tevreden klanten.
Functie-eisen
» MTS werk- en denkniveau (WTB, aanvullende kennis
van techniek is een pré);
» Je kunt zelfstandig werken in een team en bent creatief als
de situatie daarom vraagt;
» Je bent leergierig, service- en oplossingsgericht en
klantvriendelijk;
» Je hebt doorzettingsvermogen en je hebt een flexibele
werkhouding;
» Je bent bereid om deel te nemen aan onze service- en bereikbaarheidsdienst;
» Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie en
bent enthousiast om in- en externe servicetrainingen te volgen;
» Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift. Basis kennis Engelse taal in woord en geschrift;
» Je beschikt over VCA Basis en rijbewijs B;
» Je woont in Midden-Nederland.

Geïnteresseerd?
Mail je CV met motivering naar: Lincks Personal Recruitment,
t.a.v. Annemieke Bakker E: annemieke@lincks.nl T: 078-674 39 52

Wij bieden
» Werken in een commercieel gedreven bedrijf met een
goede positie in de markt;
» Veel vrijheid en zelfstandigheid met de daarbij behorende
verantwoordelijkheden;
» Ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingen;
» Salaris is afhankelijk van kennis en ervaring;
» De beschikking over een service auto;
» Passende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
een goede pensioenregeling;
» Prettige werkomgeving.
Bedrijfsprofiel
Wij zijn specialist op het gebied van hoogwaardige industriële
deursystemen, afdichtingen, appendages, compensatoren en
slangen. Het familiebedrijf, opgericht in 1886, is niet alleen een
verkoop- en service organisatie, maar tevens producent van
diverse producten. Wij zijn een internationale organisatie en maken
deel uit van een netwerk van 40 aangesloten bedrijven wereldwijd.
Door gedegen kennis van de producten en onze klantgerichte
aanpak staan wij bekend als ‘dé leverancier’ in ons segment.
Klinger is NEN-EN 9001, NEN- EN 14001 en VCA** gecertificeerd!
Bedrijfscultuur
Binnen dit bedrijf heerst een no-nonsense cultuur met een hoge
mate van collegialiteit en drive!
Locatie
Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Nikkelstraat 2-4 in
Rotterdam Alexanderpolder.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.klinger.nl
Klinger BV, Nikkelstraat 2-4, 3067 GR Rotterdam, 010 - 455 75 55

