Wij zijn HAKO Belgium gevestigd te Erpe-Mere. Hako Gmbh is een Duitse producent van technische
reinigingstoestellen. Hako te Erpe-Mere staat in voor de verkoop en de technische service na verkoop voor heel
België en Luxemburg. Wij zijn één van de marktleiders en bezetten een toonaangevende plaats op de markt door
hoog kwalitatieve goederen aan te bieden. Voor de uitbreiding van ons team zijn wij steeds op zoek naar een:

Service technieker (m/v) voor regio Vlaanderen

Functieprofiel:
Als service technieker sta je in voor het onderhoud en de herstellingen van het klein en groot reinigingsmateriaal van
verschillende klanten (steden en gemeentes, retail, ziekenhuis,…). Je ontvangt een dagelijkse planning, die snel kan
veranderen, via laptop en je rukt uit naar de opgegeven klant. Je stelt een diagnose (a.d.h.v. PC) en biedt een
efficiënte oplossing. Indien noodzakelijk laat je het toestel ophalen door de mensen van de herstelplaats. De
volledige rapportage (technisch verantwoordelijke, stock) gebeurt via een geautomatiseerd systeem.

Verwacht:
Je doorliep een technische (A2/A1) opleiding en kon deze reeds aanvullen met een relevante ervaring (bij voorkeur in
het rollend materiaal). Jouw technische bagage vloeit voort vanuit je passie, je bent écht gebeten door techniek. Je
hebt een brede kennis en interesse voor motoren, hydraulica, elektronica,… Je bent het gewoon om als service
technieker zelfstandig te werk te gaan en je flexibel op te stellen. Je houdt van een uitdaging, bent klantgericht en
legt een sterke gedrevenheid aan de dag. Kortom, je bent een betrouwbaar sluitstuk in de dienst na verkoop van de
leverancier reinigingsmachines bij je verschillende partners. Je spreekt, naast Frans, Engels of Duits.

Aanbod:
Je kan direct met vast contract aan de slag in een zeer uitdagende functie gekenmerkt door technische variëteit en
grote zelfstandigheid. Deze firma vertoont een stabiel karakter. Men voorziet een uitgebreide opleiding bij het
moederbedrijf in Duitsland en in de vesting te Erpe-Mere. Je geniet een aantrekkelijk loonpakket (uurloon +
maaltijdcheques) gebaseerd op kennis en kunde.
Heb je interesse in deze functie, stuur ons dan je CV en motivatiebrief via e-mail: info@hako.be.

