Servicemonteur spa’s/jacuzzi’s gezocht
(min. 40 uur p/w)
Wij zijn Fonteyn, al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor tuinhuizen,
tuinmeubelen, veranda’s, barbecues, zwembaden, sauna’s en spabaden. Elke
dag weer helpen we tuinliefhebbers in het hele land en daarbuiten aan
kwalitatieve producten, die de tuin een stuk aangenamer maken. Dat doen we met veel drive en
passie: volgens ons de ingrediënten voor een glimlach van tevreden klanten. En met succes! Want we
zijn flink aan het groeien. Daarom zijn we op zoek naar een fulltime servicemonteur van jacuzzi’s en
andere spabaden ter versterking van onze serviceafdeling.
Wij zoeken…
een enthousiaste collega, die het als een uitdaging ziet om onze klanten gelukkig
te houden met hun bij Fonteyn aangeschafte spa. Iemand met technisch inzicht,
die storingen in spabaden kordaat weet op te lossen en service- en onderhoudstaken zelfstandig weet uit te voeren. Hieronder valt onder andere: het installeren van coverlifters,
het vervangen van onderdelen, het winterklaar maken van jacuzzi’s en
spabaden en overige technische werkzaamheden. Verder verlangen we iemand die:
- efficiënt, enthousiast, eerlijk, leergierig, gedreven, oplossingsgericht, daadkrachtig en representatief
is;
- bereid is lange dagen te maken en vroeg (06:00) te beginnen;
- van orde en netheid houdt en nauwkeurig te werk gaat;
- bereid is om te werken op een aantal feestdagen en zo nu en dan een avond;
- op zoek is naar een baan voor de lange termijn;
- over een veilige rijstijl beschikt (onze klanten wonen door het hele land,
dus je maakt flink wat kilometers);
- binnen 35 kilometer van Fonteyn woont;
- de juiste drive heeft. Volgens ons belangrijker dan veel ervaring.
We geven…
- een uitdagende en flexibele werkplek bij de grootste tuinspecialist van Europa;
- een gezellig en collegiaal team met een sterke focus op teamwork;
- interne opleiding;
- veel vrijheid, aangezien je dagelijks onderweg bent met een servicebus;
- veel teamuitjes.
Interesse?
Ben jij de gedreven servicemonteur die we zoeken en lijkt het je tof te werken voor een groot,
internationaal bedrijf dat toch doortrokken is van dorpse gezelligheid? Stuur dan jouw motivatie
en CV plus foto naar vacature@fonteyn.nl. We willen ook graag weten wat je verdiend hebt en
graag wil verdienen.

