WIJ ZOEKEN:

Proactieve Internationale Servicemedewerker
Bedrijfsprofiel:
Flexoclean Engineering B.V., gevestigd in Raamsdonksveer, is een succesvolle internationale
onderneming. Wij zijn de meest toonaangevende producent van uiterst doeltreffende
reinigingsproducten voor o.a. drukpersen en rasterwalsen in de grafische industrie. Wij beschikken
over een wereldwijde distributie.
Vanuit eigen laboratorium en productie ontwikkelen, produceren en leveren wij allerlei vormen van
reinigingsproducten en diensten voor de verpakkingsindustrie. Wij leveren een goede service door
geheel Europa.
De voornamelijk milieuvriendelijke reinigingsproducten van Flexoclean leveren de gebruikers niet
alleen direct aantoonbare productievoordelen op, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen.
Functieomschrijving;
Voor onze afdeling service zijn wij op zoek naar een proactieve collega die de service op een juiste
manier kan uitvoeren door geheel Europa. Het gaat hierbij om het diepreinigen van drukwalsen op
de printmachines en het controleren en rapporteren van de resultaten met behulp van microscoop
en softwaresystemen. Tevens het installeren en controleren van doseersystemen t.b.v. onze
producten.
Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor alle voorkomende activiteiten die met het uitvoeren
van de service te maken heeft. Het goed voorbereiden van de bezoeken en het juist communiceren
van de bevindingen of werkzaamheden met collega’s binnendienst is van groot belang!
Het is een functie die volledig in buitendienst door geheel Europa uitgevoerd wordt, wat betekend
dat u voor deze functie veel en onregelmatig van huis zult zijn. Voor de functie wordt een Service bus
cq. Service vrachtwagen tijdens werktijden beschikbaar gesteld.
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Opleiding op MBO/ MTS niveau of vergelijkbaar
Kennis van installatietechnieken t.b.v. installatie en controle van doseersystemen
Kennis van MS-Office pakket (Excel, Word en Outlook)
Servicegericht, accuraat, representatief, nauwkeurig, klantgericht en vriendelijk
Onder druk goed kunnen presteren
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, pro actief
Gedreven, enthousiaste en stevige persoonlijkheid
Flexibel en loyaal naar werkgever
Goede communicatieve vaardigheden met mondelinge basiskennis Duitse en Engelse taal
In het bezit van Groot Rijbewijs is geen pré
In bezit van Heftruckcertificaat is een pré, anders bereidheid en capaciteit tot het behalen
hiervan.
In bezit van ADR certificaat is een pré, anders bereidheid en capaciteit tot het behalen
hiervan.

Reacties
Reacties ontvangen wij graag via de email inclusief motivatie en cv.
Emailadres: l.vandijk@flexoclean.nl

