Motoren Françoys, gevestigd in Melle, is sinds 1991
specialist in aandrijftechniek, zowel in België als in NoordFrankrijk. We zijn de technische partner voor de verkoop
en service van industriële elektrische aandrijvingen en
ander rotating equipment. Samen met ons team van 22
ervaren technici en ingenieurs gaan we voor uitstekende
kwaliteit, hoge efficiëntie en snelle depannages. Wij blijven
groeien en zijn op zoek naar een:

SERVICE TECHNIEKER
Wat je zal doen:
•

•
•

Bij onze klanten over gans Vlaanderen en een stukje van Noord-Frankrijk word je ingezet voor
zowel installatie als onderhouds – en interventietaken. Denk aan installatie van motoren,
reductoren, pompen, uitbalanceren van ventilatoren, uitlijnen, elektrische – en
trillingsmetingen en allerhande problemen oplossen
Voor kennis en ondersteuning kan je rekenen op je collega Service Technieker. We voorzien
ook opleidingen, zodat je kan groeien in je rol als technieker
Na verloop van tijd en bij interesse kan je frequentiesturingen programmeren

Hiervoor voorzien wij tijdens de werkuren:
•
•
•

Een compleet uitgeruste bestelwagen
Persoonlijke gereedschapskar
Werkkledij met de nodige pbm’s

Dit heb jij te bieden:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een ruime mechanische kennis, elektrische kennis is een grote troef
Goed zelfstandig als in team kunnen werken, met de nodige flexibiliteit
Positieve en klantgerichte ingesteldheid
Zonder vrees ga je de hoogte in
In het bezit van een rijbewijs B of BE, bereid om BE te behalen
Goede kennis van het Nederlands, noties Frans is handig

Wat wij je bieden:
•
•
•
•
•
•

Vaste, uitdagende job bij dé specialist in aandrijftechniek
Collegiale werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt
Mogelijkheid tot het volgen van interne en externe opleidingen
Aantrekkelijke verloning volgens ervaring, aangevuld met voordelen zoals maaltijdcheques,
ecocheques en hospitalisatieverzekering
Naast de 20 wettelijke verlofdagen, krijg je nog 12 extra ADV-dagen per jaar erbovenop
Ons bedrijf is centraal gelegen, vlot bereikbaar met wagen en openbaar vervoer

Interesse?
Stuur je CV naar jobs@motoren-françoys.be of bel/sms naar Bo Van de Kerckhove via 0472/186494

