At dormakaba your journey
starts with trust. Make it grow.

De vacature

Onderhoudsmonteur regio West
Nederland
Wat ga je doen?
’s Ochtends stap je in je eigen dormakaba auto volgeladen met het beste gereedschap. Je gaat op weg naar de eerste klant om ervoor te zorgen dat de door ons
geleverde apparatuur in perfecte staat is.
Als onderhoudsmonteur bij dormakaba kom je bij elke klus voor nieuwe uitdagingen
te staan. Je werkt zelfstandig en krijgt veel verantwoordelijkheid. Je voert voornamelijk onderhoudswerkzaamheden uit. Deze voer je uit bij de klant op locatie aan
alle dormakaba toegangsoplossingen.
Je beheert de voorraad in de auto en je draait storingsdiensten. Voor deze storingsdiensten is een duidelijk rooster en daar staat een leuke vergoeding tegenover. Je
werkt met een iPad van de zaak, hiermee communiceer je met de planning.
We vinden het belangrijk dat we bij elkaar passen en dat jij ambassadeur van onze
organisatie wordt. Dus werk jij graag met mooie producten en goed materieel, laat
een bericht achter!

Wij behoren wereldwijd tot de top
drie van bedrijven in de markt
voor toegangs- en
beveiligingsoplossingen. Met
meer dan 16.000 medewerkers
staan wij in meer dan 130 landen
aan de zijde van onze klanten. En
wie bij ons komt werken, merkt
het meteen: We zijn nieuwsgierig
naar mensen en verwachten altijd
het beste van hen. Het openhartig
tegemoet treden van nieuwe
collega’s en ze met vertrouwen
verwelkomen - voor ons maakt
het deel uit van de cultuur die
ons al jaren succes brengt.
Vertrouwen is wat ons verbindt
bij dormakaba. En wat zorgt voor
een perfecte start voor je carrière bij
ons.

Wat bieden wij jou?
-

Een goed salaris
Tijdens werk gebruik je een Ipad en smartphone van de zaak
Je hebt altijd je eigen moderne, volledig ingerichte auto ter beschikking
tijdens werktijden
Veel trainingsmogelijkheden
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in
zorgkostenpremie
Een goede werksfeer met leuke collega’s

Wat bied jij ons?
-

Een afgeronde MBO-3 mechanische/ elektrotechnische opleiding en
relevante werkervaring
Je bent in het bezit van een VCA-diploma (is een pré)
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Je vindt het leuk om met klanten te werken

Heeft de vacature je interesse gewekt?
Mail je CV en motivatiebrief naar solliciteren.nl@dormakaba.com
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