Ervaren Witgoedmonteur - Strijbosch B.V.
Locatie: Standplaats Nistelrode, mogelijk door het gehele land.
Vacaturetype: Fulltime
Ben jij een technisch talent met ervaring in de markt en draai jij je handen niet om voor een
uitdagende reparatie? Dan ben jij de man of vrouw waarmee wij fulltime ons team
Witgoedmonteurs graag willen versterken.
Jeuken je vingers al bij de gedachte aan het verhelpen van storingen aan wasmachines en
overige witgoedapparatuur, zowel in onze werkplaats in Nistelrode als op locatie door het
gehele land ? Onze klanten bestaan onder andere uit (zorg) instellingen, gevangenissen,
defensiekazernes en asielzoekerscentra. Er gaan dus een hoop interessante deuren voor je
open!
Ons hoofdkantoor zit in Nistelrode, onze klanten in het gehele land, direct vertrekken vanuit
jouw woonplaats is dus ook mogelijk! Onze organisatie groeit snel, dus er doen zich continue
nieuwe uitdagingen voor!
Wij vragen:
- Minimaal een geldig rijbewijs B op zak
- Aantoonbare ervaring met het repareren van witgoed.
- Een verzorgd voorkomen, goede omgangsvormen en veel klantvriendelijkheid.
- Enthousiasme!
- Een Verklaring Omtrent het Gedrag
Wij bieden:
- Natuurlijk, Een leuk salaris wat we keurig elke maand overmaken.
-

Alle nodige hulpmiddelen om je werk te kunnen doen, inclusief een mooie bus
uitgerust met alles wat je nodig hebt.
Korting op al onze producten, van je televisie tot je wasmachine!
Veel doorgroeimogelijkheden!
25 vakantiedagen
Eventuele overuren uitbetaald, of extra vrij!
Een zeer gezellige werksfeer
Herken jij jezelf in deze omschrijving en lijkt het je wat om in een uitdagende
omgeving binnen een zeer gezellig team te werken? Solliciteer dan direct via
directie@strijbosch.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 0412 617 700
Ben jij al het bovenstaande maar dan zonder de opleiding of ervaring? Ook dan moet
je zeker reageren, want we leiden ook zelf op tot (Leerling) Witgoedmonteur.
Enthousiasme is een grote pré, dus wacht niet langer!

