Overwijk Koffiesystemen te Gorredijk is leverancier van het kwaliteitsconcept Café Salento. Onder
dit concept leveren wij betrouwbare koffieapparatuur, de lekkerste ingrediënten en bieden wij
uitstekende technische service aan o.a. bedrijven, overheid, scholen en gezondheidsinstellingen.
Onze klanten kunnen een beroep doen op een team dat 365 dagen per jaar een probleemloze
service levert.
Teneinde de kwaliteit van onze service te kunnen garanderen hebben wij de beschikking over onze
eigen (technische) servicedienst. Om het succes van de organisatie verder uit te bouwen en het
enthousiaste team medewerkers verder te versterken, zijn wij op zoek naar een:

Servicemonteur - Koffieapparatuur (m/v 32-40 uur)
(Regio Rotterdam)
De werkzaamheden bestaan uit het geven van periodiek onderhoud, het verhelpen van eventuele
storingen en het (mogelijk) installeren van koffiemachines. Verder verwachten wij van je dat je in
staat bent onze klanten adequaat te kunnen instrueren en adviseren.
Profiel
-

MBO+ of HBO werk-/denkniveau
sterk servicegerichte/flexibele instelling
hoog kwaliteitsbesef en initiatiefrijk
kennis van geautomatiseerde systemen
in bezit van een geldig rijbewijs B(E)

-

kennis van espressoapparatuur (grote pré)
goede communicatieve eigenschappen
ruime ervaring in fieldservice
zelfstandig en standvastig

Wij bieden
-

een gedegen introductieprogramma en een productopleiding;
repareren en onderhouden van complexe machines met daarin verschillende toegepaste
technieken;
een uitdagende functie binnen een innovatieve organisatie met bijpassende arbeidsvoorwaarden
en een informele bedrijfscultuur;
alle benodigde zaken als een serviceauto, onderdelen, technische documentatie, gereedschap,
telefoon en laptop.

Ervaring in field service waarbij je per dag meerdere klanten bezoekt is in dit profiel een harde eis.
Zonder deze ervaring heeft het geen zin te reageren op deze vacature. Voor meer informatie over
deze vacature dan kun je contact opnemen met de heer P. Hansma (0513 46 50 50) of kijk op
www.cafesalento.nl/vacatures.
Graag ontvangen wij je brief + C.V. digitaal op vacature@overwijk.nl o.v.v. het onderwerp
“Servicemonteur ZWN.”

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

