Service Technieker

Context van de functie.
Heb je interesse in de sector van machines voor
goederen behandeling? Voel je je aangesproken door
een flexibel uurrooster in een zelfstandige job met
veel afwisseling? Dan is onze functie van Service
Technieker echt iets voor jou! Na de nodige interne
begeleiding gedurende de inloopperiode ga je meteen
aan de slag met als uitvalsbasis de werkplaats te
Zulte. Bij voorkeur woon je daar ook in de buurt.

Wie zoeken we?






Geen ervaring? Dan start je in de werkplaats als
Technieker. De ideale start als je wil investeren in een
carrière op de baan. Je krijgt de kans om de nodige
ervaring op te doen en zo bouw je kennis van alle
types van machines op. Na een “on the job” training
hebben de wielladers, schrankladers, kranen en
dumpers van de diverse merken waarmee we
samenwerken geen geheimen meer voor jou.

Wat ga je doen?





Je staat in voor het preventief onderhoud van de
wielladers en schrankladers.
Je spoort zelfstandig defecten op en lost de
elektronische, mechanische en hydraulische
problemen op een efficiënte manier op.
De diagnosesoftware van de fabrikant helpt je om
juiste diagnoses te stellen.
Je wordt breed ingezet waardoor je kennis van
dieselmotoren, hydraulica, mechanica, elektriciteit
en elektronica op regelmatige basis kan
aanspreken en ook onderhouden.






Je hebt een Bachelorsdiploma
Elektromechanica
Je bent een gemotiveerde technieker met zin voor
verantwoordelijkheid.
Je bent sterk in het lezen en interpreteren van
elektrische schema’s.
Een degelijke kennis van hydraulica, elektronica
en dieseltechnieken is een pluspunt.
Je hebt een passie voor onze sector en houdt
van zware werktuigen.
Een rijbewijs C is een meerwaarde of dit kan in
overleg behaald worden binnen de firma.
Flexibiliteit ten opzichte van de dagelijkse
uurregeling is onontbeerlijk.
Je kan zelfstandig werken.
Je bent service- en klantgericht in de contacten
met onze klanten.

Wat bieden we?





Je komt terecht in een groeiend en dynamisch
familiebedrijf.
We voorzien de nodige interne begeleiding
gedurende de inloopperiode.
Een zelfstandige job met veel afwisseling.
We bieden een voltijds contract aan van
onbepaalde duur en een aantrekkelijk loonpakket
aangepast aan je ervaring en de verwachtingen
binnen de sector.

Wil jij graag onze nieuwe collega worden?
Bezorg ons je cv via e-mail jobs.mbv@gmail.com of
per brief M.B.V. bvba, Leenbeekstraat 5, 9770
Kruishoutem.
Meer informatie? Neem contact met op 0474/51 68 01.
Dienstverband: Voltijds, Onbepaalde Duur

