Wij zijn op zoek naar een

Oplossingsgerichte Bruingoedmonteur M/V.
Ben je technisch goed onderlegd en nauwkeurig? Dan past deze uitdagende functie wellicht bij jou!

Over Strijbosch:
Strijbosch B.V. is een sterk groeiend en internationaal opererend bedrijf met veel historie en actief in de
verkoop en verhuur van witgoed, bruingoed, elektronische apparatuur en grootkeukentechniek. Onze
klantengroepen bestaan uit overheid, diverse ministeries, (landelijke) zorginstellingen,
onderwijsinstellingen, maar ook overheidsklanten in o.a. Duitsland en Denemarken. Wij werken iedere
dag met ruim 100 mensen om deze klanten optimaal te bedienen.

Doel van de functie:
Storingen oplossen en reparaties verrichten, (preventief) onderhoud plegen, installeren en overige
voorkomende werkzaamheden aan bruingoedartikelen.

Taken:







Oplossen van storingen van bruingoedproducten op locatie en in de werkplaats.
Effectief en efficiënt uitvoeren van de opgedragen reparatie, onderhoud en overige voorkomende
werkzaamheden op zowel locatie van de opdrachtgever als in de werkplaats.
Zorg dragen voor een efficiënte en effectieve inzet van onderdelen en overige middelen.
Het in acht nemen van bedrijfseigen richtlijnen, werkinstructies en procedures, zoals NEN/VCA
en ARBO.
Adequaat en punctueel registreren van de werkzaamheden ten behoeve van de administratieve
afhandeling.
Het op gebied van technische kennis ondersteunen van de overige afdelingen en geledingen
binnen de onderneming.

Jouw Profiel:










MBO werk- en denkniveau.
Goede kennis en beheersing van (Electro-Elektronica-Mechanica) technieken, benodigd voor de
behandeling van bruingoedproducten.
Je hebt aantoonbare ervaring als (service-/storings) monteur in bruingoed.
Je hebt rijbewijs B.
Je beschikt over goede schriftelijke- en mondelinge vaardigheid in de Nederlandse taal.
Je beschikt over enige schriftelijke- en mondelinge vaardigheid in de Duitse- en Engelse taal.
Je bent bereid om de benodigde vakkennis op peil te houden.
Je beschikt over voldoende kennis van de computer (systemen) (SAP/Office).
Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen.

Wij bieden:






Een markconform salaris.
Een uitdagende werkomgeving binnen een groeiend bedrijf.
Persoonlijk ontwikkeltraject met behulp van de Strijbosch Academy.
Een full-time functie o.b.v. 38 uur.
Korting op al onze producten.

Herken jij jezelf in deze uitdagende functie en wil je ons team komen versterken?! Aarzel dan niet langer en
solliciteer direct via hr@strijbosch.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen via 0412-232890.

