Servicetechnieker
Als servicetechnieker kom je bij Savic Group in een organisatie terecht met een groeiambitie met een
innovatief en technisch uitdagend product.

Wat krijg je als servicetechnieker bij ons?









Appreciatie uit zich bij ons in eerste instantie in een competitief loon.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat je de balans tussen je werk en privé mooi in evenwicht kunt
houden. Naast 20 wettelijke dagen vakantie krijg je bij een voltijdse functie nog 12
bijkomende inhaalrustdagen.
Wij zijn een organisatie met een groeiambitie in een markt met nog heel wat potentieel en
een technisch vernieuwend en uitdagend product. Je krijgt de kans om mee in ons verhaal
te stappen en hierin je eigen hoofdstuk te schrijven.
Het familiale karakter van onze organisatie weerspiegelt zich in de zorgzame en respectvolle
manier waarop we met elkaar omgaan.
We worden continu uitgedaagd om ons productgamma blijvend te optimaliseren. Dit
betekent dat ook jij als werknemer meer dan voldoende variatie kan terugvinden in je job.
We zijn een no-nonsense omgeving waar toewijding, betrokkenheid en integriteit
belangrijke waarden zijn.

Waaruit bestaat je takenpakket als servicetechnieker?
Na een doorgedreven opleidingstraject wordt je een volwaardige servicetechnieker op de baan.
Concreet betekent dit dat je verantwoordelijk zal zijn voor volgende zaken:






Je staat in voor de assemblage van zowel standaard als op-maat-gemaakt vernevelinstallaties
in ons atelier.
Je waarborgt nauwgezet de kwaliteit van elke vernevelinstallatie die wordt geproduceerd.
Je staat in voor een perfecte afwerking, het plaatsen en de technische interventies van de
vernevelinstallaties.
Je bent het gezicht van Savic Group en je staat onze klanten bij met raad en daad.
De ene dag werk je vanuit onze werkplaats in Kortrijk, de andere dag ga je op technische
interventie in België.

Wat verwachten wij van onze servicetechnieker?
We zoeken iemand met een degelijke technische bagage op zak, hetzij door studies, hetzij door
ervaring. Mechanica en elektriciteit zijn domeinen die weinig geheimen kennen voor jou. Je hebt een
uitgesproken passie voor techniek en je krijgt energie van tevreden klanten. Tot slot neem je graag
verantwoordelijkheid en is problemen oplossen je tweede natuur.

Interesse of gewoon nieuwsgierig om wat meer te weten te komen?
Neem contact op met:


Katrien Doubel (zaakvoerder) via katrien@savic-group.com

