Service Monteur Buitendienst - Full Time
Van den Berg Chalet Totaal is een ondernemend groeiend familiebedrijf. Onze passie
is het verkopen en ontwerpen van chalets en stacaravans. Daarnaast bieden wij onze
klanten een totaal concept en nemen wij alle zorg uit handen. Vanaf de aankoop tot
transport, plaatsen, stellen tot het aansluiten. Daarnaast vinden wij service naar onze
klanten erg belangrijk. In 2016 hebben wij onze 2de vestiging geopend. Wij zitten nu
in Gilze, Noord Brabant en in Burgh-Haamstede, Zeeland.
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?
Als Service Monteur Buitendienst heb je een gevarieerd en uitdagend takenpakket.
Afhankelijk van het werk voer je dit zelf of samen met collega’s of partners uit. Vaak
ben je aan het werk op de recreatieparken in Brabant of Zeeland.
Werk:
• Het controleren en afleveringsklaarmaken op onze locaties;
• Het plaatsen en waterpas stellen;
• Aansluiten van chalets op voorzieningen;
• Opleveren en servicewerkzaamheden;
• Montage van diverse producten die direct
gerelateerd zijn aan het chalet.
Functie-eisen:
• Fulltime 40uur regio Zeeland;
• Je bent in bezit van een Mbo opleiding;
• Je ben in bezit van rijbewijs B, BE is een pré;
• Je hebt een flexibele, collegiale en service gerichte instelling;
• Je bent zelfstandig en kunt oplossingsgericht werken;
• Heftruckcertificaat is een pré;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Duits is een pré;
• Je bent bereid in jezelf te investeren door het volgen van opleidingen en cursussen.
Wat mag je van ons verwachten?
Een marktconform salaris en uitstekende secundaire voorwaarden. Maar vooral ook
een prettige werkomgeving, enthousiaste en betrokken collega’s. Een uitdagende
functie in een mooi en groeiend familiebedrijf waarin je alle ruimte krijgt om je verder
te ontwikkelen.
Ben jij overtuigd dat jij degene bent
die we zoeken? Stuur je motivatiebrief
en CV dan naar: info@chalettotaal.nl
www.chalettotaal.nl

