Junior Service Engineer
Net afgestudeerd of op zoek naar een leuke stageplaats (met werkgarantie) en zin in een uitdagende
job? We nemen de tijd je kennis te laten maken met onze producten. Je wordt goed omringd en krijgt
een uitgebreid opleidingstraject. Hierna ben je helemaal klaar om zelfstandig als service engineer onze
klanten te bezoeken.
Beschrijving van de functie :

•
•
•
•
•

Je bent mede verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van apparatuur, evenals het
verhelpen van storingen bij onze klanten in de productgroepen inkjet en laser of labeling.
De werkzaamheden zijn gevarieerd en richten zich op mechanische, softwarematige en
elektrotechnische taken.
Je geeft de klanten technisch advies zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen werken.
Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team.
De installaties vinden plaats in België en in Luxemburg.

Kortom, een uitdagende, technische baan waarbij jouw vakdeskundige kennis van het productassortiment doorslaggevend is voor het succes bij de klanten.
Gewenst profiel :

•
•
•
•
•
•

Je hebt net een elektromechanische, mechanische of elektrotechnische opleiding voltooid (of zit
in het laatste jaar), of hebt de juiste instelling en affiniteit met techniek.
Je bent enthousiast en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
Je vindt het een uitdaging een prettige relatie met de klanten op te bouwen en onderhouden.
Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands en Frans).
Je bent in bezit van een B-rijbewijs.
Je bent bij voorkeur van regio Oost- of West-Vlaanderen.

Wij bieden :

•
•
•
•
•

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een full-time arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Een goed gestructureerd werkkader en een degelijke ondersteuning tijdens de inwerkperiode.
Een uitdagende functie en een ruime verantwoordelijkheid.
Volop bewegingsruimte in je dagelijks werk.
Een afwisselende job in een dynamische ploeg.

Meer informatie?
Stuur je CV naar mpeeters@presa.com neem contact met ons op 02/657 02 22.
Wij zullen jouw kandidatuur met de nodige aandacht bestuderen.
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