Medewerker Preventief Onderhoud
Wil jij er voor zorgen dat onze relaties kunnen blijven wassen en drogen? Wij zijn op zoek
naar iemand die ons huidige preventief onderhoud team wil versterken. In deze functie ga jij
op pad naar onze klanten om waar nodig is preventief onderhoud uit te voeren aan de
witgoed apparaten die bij onze klanten aanwezig zijn zodat zij ongestoord kunnen blijven
wassen.
Vind je het leuk om zelfstandig op weg te zijn voor een snel groeiend bedrijf, dan is deze
baan wellicht voor jou weggelegd!

Wat gaat een ambassadeur van Strijbosch doen…





Je diagnosticeert de algehele staat van apparaten op locatie;
Je voert preventief onderhoud uit en reinigt apparaten waar nodig;
Je registreert vervolgens gegevens over locatie, fysieke staat en uitgevoerde
activiteiten;
Tot slot informeert je de locatie beheerder over eventuele vervolgacties;

Wat wij vragen is…






Een klant- en servicegerichte houding met sterke communicatieve vaardigheden;
Administratief vaardig, overweg kunnen met een iPad en Computer.
Goed in staat je werk te plannen en te organiseren;
En je bent in het bezit van het rijbewijs B.
Affiniteit met techniek.

Wat wij jou bieden…











Een fulltime functie o.b.v. 38 uur
Salaris dat past bij jouw kennis en ervaring
Alle nodige hulpmiddelen om je werk goed te kunnen doen, inclusief een mooie bus
uitgerust met alles wat je nodig hebt.
De mogelijkheid om vanuit thuis naar de klant te rijden
25 vakantiedagen.
Extra loon voor de eventuele overuren.
Een gezellige werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie.
Mogelijkheid om verder te ontwikkelen via de Strijbosch Academy.
Doorgroeimogelijkheden.
Korting op al onze producten.

Strijbosch BV is een full-service partner in professioneel, huishoudelijk, grootkeuken en
audiovisueel apparatuur. Wij richten ons voornamelijk op het optimaal bedienen van de
zakelijke klant. Wij leveren een breed assortiment aan (professionele) wasmachines,
drogers, vaatwassers, televisies, radio’s en overig (klein)huishoudelijk apparatuur.

In 1953 opgericht en vanaf het begin gekenmerkt door vooruit te denken en sociale
betrokkenheid. In al die jaren is ons klantbestand zowel nationaal als internationaal sterk
gegroeid en bestaat vandaag de dag o.a. uit: (semi)overheidsinstellingen zoals penitentiaire
inrichtingen en COA’s. Ook bieden wij een passende oplossing voor een groot aantal
zorginstellingen en kinderopvangcentra.

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 0412-232823.

