Otolift Trapliften BV te Merelbeke is een dochteronderneming van het Nederlandse
familiebedrijf, opgericht in 1891.
Sinds 1968 is Otolift geheel zelfstandig producent van trapliften en kan zich met
gepaste trots marktleider in de Benelux noemen.
Door de jaren heen is Otolift doorgegroeid tot één van de meest innovatieve trapliften
leveranciers ter wereld.
Inmiddels heeft Otolift al meer dan 185.000 trapliften geproduceerd en worden onze
liften wereldwijd geleverd.
Wij groeien nog steeds, waarbij kwaliteit altijd voorop blijft staan.
Betrokkenheid, vrijheid en openheid staan bij ons hoog in het vaandel.
Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Field Service Engineer (m/v)
Oost- en West-Vlaanderen

Functieomschrijving
Wat ga je doen?
De werkzaamheden omvatten het installeren, onderhouden en herstellen van trapliften bij
onze klanten thuis. Je geniet hiervoor een opleiding bij ons bedrijf die een 3-tal weken zal
duren.
Je krijgt een servicewagen ter beschikking en je wordt ingezet in de regio Oost- en WestVlaanderen.
Een servicemonteur plaatst trapliften, onderhoudt deze vakkundig en geeft klanten uitleg over
de werking van de lift.
Periodiek is de servicemonteur inzetbaar voor storingen en onderhouden die uitgevoerd
dienen te worden.
De monteur is communicatief en is na een degelijke opleiding, zelfstandig inzetbaar.
Het begrip flexibiliteit is belangrijk, gezien de diversiteit van de werkzaamheden.
De servicemonteur is het visitekaartje van ons bedrijf en is dus representatief.
Ervaring in een functie waarbij je direct contact had met klanten is een pluspunt.

Profiel
Wie ben jij?
Je bent in het bezit van een diploma technisch secundair onderwijs in mechanica of
elektriciteit.
Je kan zelfstandig werken en je kan regels en afspraken nauwkeurig nakomen. Je bent ook
inventief en flexibel. Je bent sociaal, klantgericht, servicegericht, kwaliteitsbewust en
communicatief.

Wat heb je nodig?
• relevante ervaring als onderhoudstechnieker;
• rijbewijs B;
• verder ben je uiteraard klantgericht, servicegericht, netjes, betrouwbaar, integer, enthousiast,
gedreven, zelfstandig, kwaliteitsbewust en heb je verantwoordelijkheidsgevoel;

Ons aanbod
Wat bieden wij?
• Werken in jouw regio;
• Voltijdse functie;
• Servicewagen & gsm;
• Marktconform salaris aangevuld met extra-legale voordelen;
• Wettelijke vakantiedagen aangevuld met 12 ADV-dagen;
• Je start in een ambitieuze opbouwende organisatie met een bewezen formule;

Herken jij je in bovenstaand profiel? Neem dan snel contact op!
Stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en cv via mail naar Valérie Bressers
(v.bressers@otolift.be).

