Storingsmonteur schoonmaakmachines & robotica - Nederland
Om onze ambitieuze groeiplannen te realiseren zijn we op zoek naar een gepassioneerde storingstechnieker om
onze technische teams te versterken. Bij BOMA vind je niet alleen alles voor schoonmaak en hygiëne, maar ook
een toffe werkplek, een no-nonsense cultuur en een bedrijf met een echte ondernemersgeest. Zoek jij een job bij
een stabiele werkgever waar jouw technische kwaliteiten maximaal tot ontplooiing komen?
Wellicht ben jij dan op zoek naar BOMA!
Wij willen je met alle kennis op pad sturen dus bij ons kan je rekenen op een uitgebreid opleidingstraject.
Omschrijving:
De invulling van deze boeiende job zal o.a. bestaan uit:
• Je staat in voor meer complexe storingen, onderhoud en montages van machines uit ons gamma topmerken.
(Comac, I-team, Lionsbot, …)
• Met je BOMA servicewagen doe je op locatie onderhoud en voer je herstellingen uit aan een breed
assortiment apparatuur. (schrob-zuigmachines, veegmachines, stofzuigers, robots, …)
• Indien nodig sta je in voor demonstraties van BOMA apparatuur. Ook geef je de juiste instructies bij het
afleveren van nieuwe toestellen
• Je installeert, onderhoudt en herstelt doseerapparatuur van (semi-) industriële vaatwasmachines en
schuim-doseerapparaten voor keukens en grootkeukens
• Je bent commercieel ingesteld en denkt mee met de klant en de BOMA vertegenwoordigers.
Je houdt bovendien je ogen en oren open bij je klant en brengt leads aan voor de verkoop van
schoonmaakmachines, doseerpompen en onderhoudscontracten
• Je maakt er je missie van om je naar technisch vertrouwenspersoon te ontwikkelen bij onze klanten
Uw profiel:
• Je woont centraal in Nederland
• Je wagen is je kantoor dus een rijbewijs B is onmisbaar
• Je hebt een MTS-e diploma Mechatronica of gelijkwaardig door ervaring
• Positief en communicatief
• Betrokken en klantvriendelijk en denkt met ons mee
• Je kan goed overweg met een tablet
Onze voorwaarden:
• Een groeiend, gezond en internationaal bedrijf met familiaal karakter en een prima reputatie.
• Competitief salaris + bonusplan
• Contract bepaalde duur van 6 maanden - bij positieve evaluatie automatisch contract onbepaalde duur
• Service wagen + tankkaart
• Groepsverzekering
• Fun@Work met toffe activiteiten zoals afterworks, teambuilding events, personeelsfeestjes,..
Hoe kan je solliciteren?
BOMA Flevoland
T.a.v. Lynn Smans
Ploegschaar 15
NL-8256 SM Biddinghuizen
Tel.: 0471/444 794
E-mail: jobs@boma.eu

