Technicus Electro-Mechanica met commerciële kwaliteiten Regio
Antwerpen
Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakmaterialen, -producten en -machines
met veel toegevoegde waarde voor schoonmaakbedrijven, gemeentebesturen, scholen, zorginstellingen,...
Met 11 vestigingen in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk is BOMA toonaangevend in deze sector. BOMA
Machinery is exclusief verdeler van NILFISK, COMAC en i-mop. BOMA stelt 200 Bomito's te werk en realiseerde
een omzet van EUR 68 miljoen in 2017.
Een team van 20 techniekers staat in voor de dienst na verkoop in hun regio.BOMA was in 2016 één van de vier
genomineerde bedrijven bij ONDERNEMING VAN HET JAAR.
Omschrijving:
Als Technicus ben je verantwoordelijk voor alle service activiteiten bij je klant. Met je Boma Servicecar doe je op
locatie onderhoud en voer je herstellingen uit aan stofzuigers, waterzuigers, tapijtreinigingmachines,
éénschijfsmachines, schrob-en zuigmachines, veegmachines,...
Je demonstreert schrobzuig- en veegmachines, houdt van adviseren en geeft een korte opleiding bij de
aflevering. Daarnaast installeer, onderhoud en herstel je doseerapparatuur van (semi-) industriële
vaatwasmachines en schuim-doseerapparaten voor keukens en grootkeukens.
Als technieker heb je een commerciële ingesteldheid en denk je mee met de klant en de BOMA
vertegenwoordiger.
Je houdt bovendien je ogen wijd open bij je klant en brengt leads aan voor de verkoop van
schoonmaakmachines, doseerpompen en onderhoudscontracten. Met je goede technische kennis (na een
uitgebreide opleiding) en mature houding word je beschouwd als de technische vertrouwenspersoon bij je Boma
klant..
Uw profiel:
- Opleiding vierde graad beroepssecundair onderwijs electromechanica (A2) of gelijkwaardig, een goede kennis
van electriciteit is een noodzaak.
- Vertrouwd met PC/Tablet
- Je drukt je goed uit in het Nederlands, je hebt noties van het Engels (en Frans)- Rijbewijs B
- Je woont bij voorkeur in de regio
Onze voorwaarden:
Wij bieden een vaste en full time job in sterk team dat een familiaal karakter heeft en professioneel is ingesteld.
We zijn een financieel gezonde onderneming die nog steeds sterk investeert in groei.
De functie biedt werkzekerheid omwille van deze verdere groei.
We bieden een aantrekkelijk salarispakket dat in verhouding is tot de verantwoordelijkheden die je opneemt en de
kennis die je hebt plus een grondige opleiding.
Hoe kan je solliciteren?
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