RDS Electronics kreeg een belangrijke voet aan de grond in 1983 als exclusieve importeur van
onderdelen voor landbouwmachines. De voorbije decennia investeerde het bedrijf in
productdifferentiatie en zo beperkt het klantensegment zich niet meer tot de agrarische sector.
RDS
verdeelt
diverse
achteruitrijcamera’s,
dodehoekcamera’s,
camerasystemen,
anitbotssystemen etc voor zowel industriële als landbouwkundige toepassingen op
spuitmachines, bouwkranen, torenkranen, heftrucks, vrachtwagens en verreikers. Klanten zijn
hoofdzakelijk constructeurs en distributeurs van dergelijke machines. Aan het hoofd staan 2
jonge ondernemers die de verdere professionalisering van RDS vorm geven.
Om haar groeiend team te versterken zijn we actueel op zoek naar 2 gemotiveerde (m/v):

Service Techniekers Benelux
Jouw uitdaging
Als Service technieker ben je verantwoordelijk voor de installatie en service-na-verkoop van antirobot, camera- en
onze andere systemen voor onze klanten. Samen met jouw collega’s sta je in voor:






De montage, installatie en reparatie van de apparatuur bij onze klanten;
Waar nodig beantwoord je technische vragen, geef je de klant uitleg over de werking van de producten en
stem je deze af op zijn of haar behoeften;
Vanuit jouw servicegerichte mindset ben je de spilfiguur in het onderhouden van de klantrelatie;
Je speelt in op commerciële opportuniteiten die soms leiden tot de verkoop van nieuwe apparatuur;
Je organiseert je eigen werk en bent verantwoordelijk voor je eigen werkmateriaal dat je wekelijks
ophaalt in Harelbeke (Kortrijk)

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je bent elektrotechnisch/mechanisch geschoold of gelijkwaardig door ervaring;
Kennis van torenkranen is een sterk pluspunt, interesse is een must;
Je ben gebeten door techniek en verdiept je bijgevolg graag verder in de nieuwste technieken;
Anderen omschrijven jou als handson, proactief en je beschikt over een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent klantgericht en communicatief;
Je bent flexibel, en hebt geen 9 to 5 mentaliteit

Ons aanbod
Je komt terecht in een groeiende organisatie waar een familiale sfeer met een open communicaties heerst. Onthe-job kan je rekenen op een uitgebreide, professionele opleiding. RDS biedt jou een vast contract en een
aantrekkelijk salarispakket inclusief firmawagen.
Interesse?
Ben/Ken jij de ideale kandidaat? Of wens je bijkomende informatie?
Aarzel niet en neem contact met Aimée Buyck via aimee@rdselectronics.be of via 0474 98 72 91

