Monteur| Ede
Kom je graag dagelijks bij onze klanten om een onze producten te (de)monteren? Zoek jij
een afwisselende servicegerichte baan? Ben je zelfstandig? Heb jij rijbewijs B? Lees dan
verder!
Voordelen:
- 5 daagse werkweek;
- Weekenden en avonden vrij;
- Afwisselende en zelfstandige baan;
- Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
- Gezellige, informele werksfeer.
De functie:
Als Monteur bezoek jij dagelijks onze bestaande en nieuwe klanten om onze producten te
monteren. Jij zorgt voor een tevreden klant! Ons assortiment bestaat o.a. uit
handdoekautomaten, zeep dispensers, dameshygiëneboxen en schoonloopmatten. Je bent
het dagelijks gezicht van Elis en informeert de klanten over het gebruik. Tevens ben je ook
één van de aanspreekpunten voor onze klant. Jij zorgt ervoor dat klantvragen bij de juiste
collega’s terecht komen zodat zij het verder kunnen oppakken. De Monteur signaleert
gedurende de dienstverlening knelpunten en kansen. Als Monteur val je onder de Manager
Service Department en rapporteer je aan het klant opstart team.
Jouw profiel:
Wij zijn op zoek naar een Monteur voor 36 uur per week met rijbewijs B (vereiste).
Naast deze harde criteria herken jij jezelf in de volgende eigenschappen:
- Je hebt technisch goede vaardigheden. Hierbij kan je denken aan; meten,
aftekenen, boren, schroeven.
- Je bent zeer accuraat met het inlezen en verwerken van data. Daarnaast noteer je
de geleverde dienst en vragen vanuit de klant.
- Je bent handig, je kan goed overweg met een boormachine, mes en het nodige
handgereedschap.
- Je bent een ‘spil’ tussen de eindklant en sales. Jij zorgt dat de juiste collega’s worden
geinformeerd.
- Je hebt ruimtelijk inzicht.
- Je hebt een hands-on-mentaliteit, doorzettingsvermogen en kan omgaan met
werkdruk.
- Je bent representatief en communicatief vaardig.
- Je bent assertief, ziet werk liggen en pakt werk op, ook als het niet wordt gevraagd.
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Wat bieden wij?
- Een vaste aanstelling met uitzicht op onbepaalde tijd bij goede resultaten;
- Dienstverband voor 36 uur, verdeeld over een 5 daagse werkweek;
- Marktconform salaris;
- 13e maand en vakantietoeslag;
- Training en scholing;
- Vaste maandelijkse onkostenvergoeding.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur dan jouw
gegevens met jouw werkervaring Sanna Evers – ter Steeg, Manager Service Department, email: sanna.ter.steeg@elis.com
Onze organisatie
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider
in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst op
440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa 800 medewerkers is
Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis Nederland vormen de
commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een herkenbare uitstraling, de
belangrijkste pijlers voor succes.
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