MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST - REGIO AALST
Aalst | Onbepaalde duur, Voltijds
Als KMO actief binnen de productie van gaskachels en gashaarden zijn wij op zoek naar
een medewerker voor onze technische dienst. Met ruim 50 medewerkers en een bijzonder
groot gamma zijn we de grootste kachel en haarden producent van België.
Op zoek naar een job met uitdaging binnen een groeiende en ambitieuze omgeving? Aarzel
niet en stuur ons nu jouw CV!

Functieomschrijving
Na een degelijke interne opleiding ben je zelfstandig verantwoordelijk voor de technische dienst
binnen Well Straler.
Je staat naast de klanten voor het oplossen van technische vragen, moeilijkheden en problemen
bij installatie.
Je kan rekenen op een goede ondersteuning van onze ingenieurs waardoor je snel ons gamma
onder de knie hebt.
Naast het telefonisch & digitaal contact met de klanten behandel je ook klanten die onderdelen
ophalen in de fabriek.
Op dagelijkse basis zal je ook preventieve of correctieve onderhoudsinterventies bepalen volgens
de aard van de werkzaamheden of de onderhoudshistoriek.

Profiel
•
•
•
•
•

Je beschikt over A2 diploma in een technische richting – bij voorkeur elektromechanica;
Je hebt relevante ervaring achter de rug, liefst in een gelijkaardige functie;
Je bent gestructureerd en je werkt zelfstandig;
Je bent een echte hands-on meewerkende collega;
Je spreekt Nederlands en beheerst de Franse taal.

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Een marktconform brutosalaris, afhankelijk van jouw profiel en ervaring;
Maaltijdcheques waarmee je zonder zorgen jouw dagdagelijkse boodschappen kan
doen;
Een groepsverzekering betaald door je werkgever waardoor je jaarlijks een mooi
bedrag opzij kan zetten;
26 vakantiedagen die zorgen voor een evenwichtige work-life balance;
Een afwisselende en autonome job binnen een gedreven en groeiend bedrijf;
Een werkgever die zijn werknemers voldoende ruimte en vrijheid geeft;
Een innovatief en professioneel bedrijf gelegen in een vlot bereikbare omgeving.

Interesse?
Mail uw CV en uw motivatiebrief naar jobs@wellstraler.be

