HILAIRE VAN DER HAEGHE NV (afgekort HH) is een familiale onderneming die actief is op de
Benelux markt als importeur van machines en werktuigen binnen de segmenten Landbouw,
Tuin en Park en Material Handling. Naast de producten bieden wij tevens technische
ondersteuning, service, scholing, garantieregelingen en een uitgebreide onderdelenvoorraad.
Voor de afdeling Material Handling zijn wij op zoek naar een Service Technieker die kan
uitgroeien tot een Product Specialist.

Product Specialist/Service Technieker
Functieomschrijving






In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en herstellen van
heftrucks en rollend materiaal bij onze klanten.
Je bent een primus in het stellen van diagnoses op machines met complexe technische
problemen.
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van de uitgevoerde
werken (ondertekenen bestelbon bij klant, registratie van de gepresteerde uren op een
opdracht, …)
Je bestelt onderdelen voor het herstellen van machines.
Je groeit uit tot de rechterhand van de Product Specialist en draagt, samen met hem,
zorg voor de juiste kennisontwikkeling van onze techniekers en dealers door middel van
training, opleiding en technische ondersteuning bij complexe vraagstukken.

Profielomschrijving









Je hebt een Bachelor Diploma in Elektromechanica, Elektrotechnieken, Autotechnieken
en ongeveer 5 jaar ervaring als Service Technieker in een gelijkaardige sector.
Je hebt kennis van elektriciteit, hydraulica en verbrandingsmotoren.
Je bent zelfstandig en je gaat zeer klantgericht te werk.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden (naar collega’s en klanten)
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Kennis van het Frans is een pluspunt.
Je bent een echte doorzetter en houdt ervan zelfstandig oplossingen te vinden voor
complexe technische problemen op machines
Je hebt kennis van software tools: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint en MS Outlook
Je bent woonachtig in de regio Antwerpen.

Wat hebben wij te bieden?





Een voltijdse betrekking met doorgroeimogelijkheden.
Aantrekkelijk verloningspakket aangevuld met extra legale voordelen en service wagen.
Een aangename werksfeer.
Permanente opleidingsmogelijkheden.

Lijkt deze job iets voor jou?
Stuur dan snel jouw cv en motivatiebrief naar Sara Crooymans, scr@vanderhaeghe.be. Voor
bijkomende vragen bel gerust op 03/820.98.01.

