
Tomorrow is our home.
Ontdek hoe gemakkelijk je iets kunt bereiken bij de BSH Home Appliances Group: als toonaangevende producent en
service organisatie voor huishoudapparaten en oplossingen moedigen we betrokkenheid en klantgerichtheid bij onze
medewerkers aan. Met onze wereldwijde merken Bosch, Siemens, Gaggenau en NEFF ligt onze focus op innovatie. Dat
geldt voor onze producten en diensten en zeker voor de manier waarop wij werken. In Nederland zijn we marktleider en
verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en service van onze merken en producten. Als servicemonteur bezoek jij
iedere dag onze klanten om de beste service oplossing te bieden. Ben jij een technicus die een baan zoekt in de techniek
met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en klantcontact? Sluit je dan bij ons aan en geef je carrière een nieuw thuis.

Werkplaats Monteur / Technicus
BSH Huishoudapparaten B.V. | full time 
Tiel

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als werkplaatsmonteur voer jij reparaties uit aan kleine
huishoudelijke apparatuur van onze topmerken Bosch en
Siemens. Je hebt persoonlijk contact met de consument en
�rma's waar jij de reparaties voor uitvoert. Je werkt in een
gezellig team met veel afwisselende werkzaamheden.

JOUW PROFIEL

JOUW VOORDELEN MEER INFORMATIE
Bezoek onze website www.werkenbijbsh.nl of neem
contact op met Alphons Morssink, via +31 (88) 424 4580 of
Alphons.Morssink@bshg.com. Wij verwelkomen je graag
in ons team! 
Vind een nieuw thuis voor jouw ambities:

Solliciteer hier

Acquisitie door derden is niet gewenst.

Huishoudapparaten van de merken:

Het gehele reparatieproces en de tevredenheid van jouw
klanten

/

Het correct uitvoeren van reparaties aan onze klein
huishoudapparaten volgens de fabrieksnormen

/

Een correcte administratie van je werkzaamheden/
Diverse ondersteunende werkzaamheden samen met
andere collega's van de werkplaats

/

Je bent klantvriendelijk, pro actief en stressbestendig/
Je bent zelfstandig en sociaal en hebt een �exibele
werkhouding

/

Je hebt een MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een
opleiding in de richting van elektrotechniek

/

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift

/

Een prettige werklocatie en een gezellig team/
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid/
Coachen op het werk/
Alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling/
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waaronder
reiskostenvergoeding, 13e maand en bonusregeling

/

BSH Home Appliances Group

»Door mij vandaag te blijven
ontwikkelen, kan ik de
technische uitdagingen van
morgen aan.«

Nigel
Field Service

https://www.bsh-group.com/nl/carriere/welkom-bij-bsh
https://jobs.bsh-group.de/jobs/29199-werkplaats-monteur-technicus/job_application/new

