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Functietitel: 7007  Koerman Rental

7007  Koerman Rental
Functie inhoud
Je staat in voor de receptie van inkomende machines en het klaarmaken van uitgaande machines.
Je scant inkomende en uitgaande machines en registreert deze in het systeem. Je zet deze op locatie.
Je controleert machines op de goede werking en reinigt ze, zodat ze in goede staat naar de klant kunnen vertrekken.
Je gaat de uitgaande machines van de nodige documenten en uitrusting voorzien.
Je bouwt en onderhoud een goede kennis over de werking van werktuigen, om zo de eigen vakkenis te maximaliseren.
Je staat klanten telefonisch te woord en biedt hen een optimale service.
Je houdt het machinepark technisch in orde.

Profiel
Je hebt interesse in techniek. Een diploma BSO/TSO is een pluspunt.
Je bent communicatief ingesteld en hebt een zeer goede kennis Nederlands en/of Frans.
Je bent service minded en klantgericht.
Je bent zelfstandig en durft zelf initatief te nemen.
Je gaat steeds ordelijk en nauwkeurig te werk.
Je bent flexibel ingesteld naar aantal te presteren uren/dag en kan werken in een 2 ploegen systeem: 7u3016u en 9u3018u.
Overuren schrikken je niet af.
Je hebt een handson mentaliteit en bent een echte teamplayer.
Je bent kritisch ingesteld en hebt oog voor een goede kwaliteit.
Je bent leergierig en bent bereid om de eigen vakkenis te maximaliseren en deze optimaal binnen de organisatie toe te passen.

Aanbod
Een boeiende job in een internationaal bedrijf met een familiaal karakter waar mensen centraal staan.
Een dynamisch team, waar initiatief en ondernemerschap gewaardeerd worden.
Een innovatieve, vooruitstrevende en technische omgeving.
Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, o.a. door permanente begeleiding en opleidingen.
Een flexibele arbeidsregeling met aandacht voor een goed evenwicht tussen werk en privé.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals groeps en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
bedrijfsrestaurant, ...
Tijd voor werken en plezier dankzij het sport en feestcomité.

Meer info of vragen?
Neem gerust contact op met Caroline Van Parys via jobs@tvh.com of +32 56 43 42 84.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteren' knop.
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