vacature:
servicemonteur buitendienst
Vanuit de vestiging Gouda Is Delmo Techniek
op zoek naar een allround service monteur
Ben jij dé persoon die onze klanten weet te helpen met het oplossen van technische storingen
aan en onderhoud plegen aan alle voorkomende apparatuur en machines in de voedingssector?
Dan ben jij precies degene die we zoeken.
In een klein team speel je met elkaar elke klus klaar! Samenspel dus, met de nodige humor en
collegialiteit. Teamwork waar ruimte is voor creativiteit, initiatief, improvisatietalent en
samenspel. En dus of juist daarom ook ruimte voor interne of externe maatwerk-scholing en
training. Kortom een leuke technische job, waarin je voortdurend wordt uitgedaagd!
Over Delmo
Delmo is groothandel en service provider in de foodsector, met klanten door heel Nederland.
Delmo heeft een breed assortiment aan producten en levert onder andere verpakkingen, kruiden
en gereedschappen aan een groot klantbestand binnen de foodsector. Delmo Techniek levert
apparatuur in vele soorten en maten, aan haar klanten. Delmo is een echt familiebedrijf, met
overal korte lijntjes en alle ruimte om jezelf te zijn! Bij Delmo hechten we veel waarde aan een
veilige en comfortabele werkomgeving voor iedereen. Je hoeft nergens mee te blijven zitten,
samen los je alles op!
Hoe ziet je werkdag er uit?
Je start In Gouda rond kwart voor acht met koffie en het
doorspreken van storingen en onderhoud die de dag die
voor je ligt. Na de bespreking ga jij zelfstandig op pad in
je eigen fully-equiped servicewagen. Gedurende de dag los
je verschillende storingen op en zorg je dat de machines
van klanten het nodige onderhoud krijgen. Doordat jij zo
veel verstand van zaken hebt laat je elke klant achter met
een glimlach!
Jij?
Ben jij ervaren technieker met een affiniteit voor klantcontact en ben je toe aan nieuwe
uitdaging? Dan is dit je kans! Vanuit Delmo willen wij natuurlijk ook het volgende weten: Wat ga
jij voor onze klanten en dus ook voor ons betekenen?
Heb je een (bijna) afgeronde technische opleiding mechatronica of gelijkwaardige ervaring en wil
je je in de praktijk verder ontwikkelen? Bij Delmo krijg je alle ruimte!
Heb je interesse? Stuur dan snel je sollicitatie met CV naar ons (vacature@delmo.nl) en
misschien verwelkomen wij jou dan binnenkort al in ons team!

