Vacature

Beterbad / Xenz is per direct op zoek naar een:

Buitendienstmonteur (m/v)
Wie ben jij?
Vind jij het leuk om onze klanten te helpen ? Weet jij daarbij als geen ander hoe je alle ballen
in de lucht moet houden en zit denken in mogelijkheden in jouw DNA ? Heb jij ervaring in de
installatie sanitair / keuken branche en weet je aan de hand van jou uitstekende technische
installatie vaardigheden je werkzaamheden perfect op te leveren ? Als je met ons de
uitdaging aangaat dan bouwen we samen aan jouw persoonlijke groei en aan verdere groei
van ons bedrijf.
Wat ga je doen?
Jij werkt in de buitendienst van ons renovatie- en servicebedrijf. Je monteert onze renovatie
oplossingen of voert service uit op onze producten. Je bent dagelijks op pad met je eigen bus
en je komt, samen met je collega monteurs, bij particulieren en bedrijven over de vloer.
Vanuit ons kantoor in Dronten wordt de gehele planning en administratie voor jou verzorgd,
zo dat jij je kan richten op jouw werkzaamheden.
Wat neem jij mee?
Je bent correct, technisch, service - en klantgericht en hebt een gezonde dosis
inlevingsvermogen. Je hebt bij voorkeur, enige ervaring in een soortgelijke functie. Naast je
positieve uitstraling werk je nauwkeurig, gestructureerd en denk je graag in mogelijkheden.
Wat krijg je er voor terug?
Een zelfstandige baan met 200 uur aan vakantiedagen, een goed salaris, een premievrij
pensioen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Er staat een vaste aanstelling op je te
wachten wanneer geschiktheid is gebleken.
Spreekt jou dit aan?
Herken jij je in bovenstaande omschrijving en krijg je zin om bij ons aan het werk te gaan ?
Bel, app, sms, dan met Jantine Oosting (Manager Renovatie en Service) via 06 - 52 58 11 17
of stuur een mail naar j.oosting@beterbad.nl voor meer informatie.

Wie weet word jij onze nieuwe collega !

