Servicemonteur Buitendienst (fulltime)
HorecaTraders onderscheidt zich met een uitgesproken mening over professionele horeca en catering
apparatuur. Wij zijn specialist in de verkoop van horeca apparatuur en beschouwen horeca apparatuur
als de belangrijkste pijler voor de horeca ondernemer. HorecaTraders biedt een breed assortiment
horeca benodigdheden aan.
HorecaTraders staat midden in de samenleving, dus nemen we ook actief deel in activiteiten en
initiatieven die daar een bijdrage aan leveren. We zijn actief op alle denkbare terreinen. Ook in 2018
willen wij weer dat onze servicemonteurs het verschil kunnen maken voor klanten. In de functie zal jij
storingen bij onze klanten in de horeca- en grootkeukenbranche verhelpen. Jij bent het visitekaartje van
onze onderneming. Je gaat zelfstandig op pad om de meest uiteenlopende storingen op te lossen, om
zo de klant snel terug op de rit te krijgen, en natuurlijk met een glimlach achter te laten.

De werkzaamheden
• Oplossen van storingen en reparaties.
• Contact met de klant tijdens servicebezoek.
• Testen van horeca- en grootkeukenapparatuur.
• Aansluiten en in bedrijf stellen van horeca- en grootkeukenapparatuur.
• Preventief onderhoud.

Het team
Je leert van de beste mensen. Hiërarchie kennen we niet.

Wij vragen
• Een elektrotechnische opleiding.
• NEN 3140 en VCA is een pré.
• Capabel om elektrotechnische storingen op te lossen en elektrische schema’s/tekeningen te lezen.
• Gevoel voor service, kwaliteit en techniek.

Wij bieden
• Een baan bij één van de snelst groeiende bedrijven van de Benelux.
• Uitdagende werkomgeving om helemaal in op te gaan, zodat je af en toe vergeet dat je aan het
werk bent.
• Een marktconform salaris.
• Serieuze ruimte voor creativiteit en kennisdeling.
• Alle ruimte voor eigen initiatief.
• Korting op ons gehele assortiment.

Standplaats & contactinformatie
We nodigen je graag uit om te solliciteren voor deze servicemonteur/storingsmonteur vacature.
Vertel ons waarom jij voor HorecaTraders wilt werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze
vacature. Daarnaast ontvangen wij uiteraard graag jouw CV. Je kunt jouw motivatie en CV mailen naar
info@horecatraders.com t.a.v. HRM.
HorecaTraders Nederland
Stationsplein 99, kantoor 170
1703 WE te Heerhugowaard
072 72 02253 / HRM

