" Door mij vandaag te blijven
ontwikkelen, kan ik de
technische uitdagingen van
morgen aan."
Nigel
Field Service

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.

Servicemonteur regio Utrecht
BSH Huishoudapparaten B.V. | Utrecht | 32-39 uur | Regio Utrecht | Ook opzoek voor regio Noord-Holland/Weert
Jouw verantwoordelijkheden

Jouw profiel

Na een productgerichte opleiding, ga je als (Junior) Field Service
Engineer iedere dag op pad om bij verschillende klanten thuis
zelfstandig reparaties uit te voeren aan verschillende soorten
huishoudelijke apparatuur van de topmerken Bosch, Siemens,
Gaggenau en NEFF.

/
/

Je bent een klantgerichte monteur met een servicementaliteit

/

Ervaring in een technische buitendienst functie, bijvoorbeeld als
servicemonteur of onderhoudsmonteur in witgoed en/of
elektronica

/

Een open en flexibele houding met een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel

/

Je voert zelfstandig reparaties uit aan onze apparatuur bij de
klant aan huis en bent hét visitekaartje van onze merken

/

Je bent verantwoordelijk voor de klanttevredenheid van de
klanten waar jij storingen verhelpt of reparaties uitvoert

/

Je houdt jouw technische productkennis up-to-date door het
volgen van diverse (web based) trainingen

/

Je adviseert klanten over het vervangen van apparatuur, het
kopen van accessoires, toebehoren en diverse service producten

Jouw voordelen

/

Werken bij de Nederlandse marktleider in huishoudapparatuur
voor meerdere witgoed topmerken

/

Een uitdagende baan met veel contact met klanten, diverse
reparaties, veel vrijheid en verantwoordelijkheid

/

Je beschikt over alle benodigde middelen zoals een eigen
bedrijfsauto, gereedschap, telefoon en iPad

/

Je volgt regelmatig trainingen in ons eigen opleidingscentrum en
waardoor je kennis en ervaring uitbreidt naar verschillende
productgroepen

/

Een aantrekkelijk salaris, 13e maand en kansen om extra
bonussen te verdienen

Huishoudapparaten van de merken:

Opleiding Mbo Elektrotechniek of vergelijkbaar, in bezit van een
rijbewijs

Meer informatie
Bezoek onze website www.werkenbijbsh.nl of neem contact op
met Alphons Winkelman, via +31 (88) 424 4249. Wij verwelkomen
je graag in ons team!
Vind een nieuw thuis voor jouw ambities:

SOLLICITEER HIER



Acquisitie door derden is niet gewenst.

