vacature
servicemonteur buitendienst
Vanuit de vestiging Gouda is Delmo Techniek
op zoek naar allround service monteurs.
Vacatureomschrijving
Ben jij (ervaren) technieker met affiniteit voor klantcontact en ben je toe aan de enerverende
foodsector? Dan is dit je kans! Hoe ziet je werkdag er uit? Je start (na de inwerkperiode), meestal
vanuit uit huis en gaat met je full-equipped servicebus naar de eerste klant van die dag. Je weet
wat je te doen staat, dus je hoeft niet met lege handen naar binnen. Je meldt je of stelt je even
voor en gaat aan de slag. Als je klus er op zit vraag je de klant of nog andere technische
mankementen zijn, die je wellicht kunt oplossen. Alles ron? Dan meldt je 'klus gereed' en rijd je
naar je volgende klant. Aan het einde van de werkdag overleg je met de servicecoördinator over
de planning voor de volgende dag. Als je in de buurt van Gouda bent, kom je even aan om bij te
praten en je autovoorraad aan te vullen.
Functie-eisen
Je bent in bezit van een afgeronde studie MBO-4 mechatronica of werktuigbouw en enkele jaren
ervaring in de service-buitendienst (of beschikt over gelijkwaardige praktijkkennis).
Je hebt rijbewijs B
Je woont in de regio Amersfoort-Ede-Utrecht, regio Rotterdam-Den Haag-Utrecht of in de regio
Groningen-Assen-Drachten.
Aanbod
Werken in een familiebedrijf met korte lijntjes waar snel
geschakeld kan worden. Je wordt gedegen ingewerkt en
kunt voortdurend op ondersteuning van ervaren collega's
rekenen. Wil je je ook in theorie verder ontwikkelen? Er is
studiebudget beschikbaar.
Bij Delmo krijg je alle ruimte!
Delmo wil een goede werkgever zijn en vertaalt dat naar
goede voorwaarden.
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 juist daarom ook ruimte voor interne of externe maatwerk-scholing en training.
Kortom: een leuke technische job, waarin je voortdurend wordt uitgedaagd!
Over Delmo
DelmoGroep bestaat uit Delmo Techniek, zij levert apparatuur in vele soorten en maten aan haar
klanten. Wat we leveren willen we ook kunnen onderhouden en repareren.
Zij levert vanuit Gouda, Groningen en Tilburg aan klanten door heel Nederland.
Delmo Groothandel is de zus, zij is groothandel en service provider in de foodsector. Zij biedt een
breed assortiment en levert naast de apparatuur ook onder andere verpakkingen, kruiden en
gereedschappen aan een groot klantbestand binnen de volle breedte van de foodsector. Als
exclusief vertegenwoordiger van Victorinox (Zwitserland) levert zij professionele messen direct
en via wederverkopers op elke werkplek waar gesneden wordt.
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!
Heb je interesse? Stuur dan snel je sollicitatie met CV naar ons (vacature@delmo.nl) of bel 0888543 715 en misschien verwelkomen wij jou dan binnenkort al in ons team!

