Service Monteur

Zelfstandige gemotiveerde alleskunner

Hier is die functie waarin jij de ruimte krijgt om te laten zien wat jij kan

Door jouw technische vaardigheden zie jij het oplossen van technische problemen als een uitdaging
en weet jij elke storing en/of schade aan koeltechnische deuren of panelen te verhelpen!
Als servicemonteur ben je verantwoordelijk voor het repareren en vervangen van onderdelen aan alle
type deuren binnen het deurenassortiment van Roma en vindt jij het een uitdaging om ook aan andere
type deuren te werken. Ook wijzigingen en reparaties aan onze isolatiepanelen zullen onderdeel gaan
worden van jouw uitdaging. Je bent in staat zowel zelfstandig als met collega’s te werken aan klussen,
waarbij klantgerichtheid hoog bij je in het vaandel staat. Je krijgt prima tools en fijne collega’s om de
werkzaamheden aan te pakken. Gecombineerd met jouw positieve instelling maakt dat geen klus jou
teveel is! Kortom; een afwisselende zelfstandige en technisch uitdagende functie in een gezellig team!

Opleiding en ervaring

Heb je al ervaring in de deurenwereld of isolatiepanelen, dan ben je van grote toegevoegde waarde.
Heb je geen ervaring of ben je leerling? Ook dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Dan
leiden wij je in de praktijk van alledag op zodat je binnen no-time volledig meedraait. Wil je een
opleiding of cursus volgen om nog beter te worden in je werk? Daar staan wij helemaal achter. Wij
helpen je graag en vergoeden de opleidingskosten! Wij zijn immers een erkend leerbedrijf.

Naar wie zijn wij opzoek?

Een leerling of iemand die de nodige relevante werkervaring op zak heeft en in staat is klant- en
kwaliteitsgericht en met een positieve en collegiale instelling te werken. Je bent minimaal in bezit van
een MBO-diploma en hebt deze eventueel aangevuld met vakgerichte cursussen en/of trainingen. Tot
slot ben je in staat zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid over je afgeleverde werk te kunnen
dragen.

Aanpakken én gezelligheid

Bij Roma Nederland B.V. zijn we aanpakkers. Maar ontspanning vinden we net zo belangrijk! We
hopen dat je er dan ook van houdt om af en toe gezellig met elkaar op stap te gaan. Meerdere keren
per jaar gaan we gezellig met z’n allen op pad voor een leuke activiteit met een hapje en een drankje.
Ook dát pakken we aan!

Wat wij vragen
•
•
•
•

Grote belangstelling voor techniek
Interesse voor de bouwbranche
Opgeleid willen worden tot volwaardig servicemonteur (studie of cursus)
Werkervaring is gewenst (niet noodzakelijk)

Wat wij bieden
•

Veel afwisselende en uitdagende projecten

•

Hecht en enthousiast team (zo’n negentig collega’s in totaal)

•

Professionele begeleiding, goede ‘leerschool’

•

Leren en werken mét salaris, zónder studiekosten (vergoeden wij)

•

Betrouwbare werkgever

•

Uitzicht op een vaste baan

•

Salaris in overleg, afhankelijk van leeftijd en ervaring

•

Pensioen- en winstuitkeringsregeling

•

Vakantie- en atv-dagen

Voor meer informatie over Roma Nederland B.V. kun je terecht op onze website www.romaned.nl

En nu
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie je jezelf al werkzaam binnen Roma? Klik dan op
onderstaande button en stuur een mail met jouw motivatie en CV t.a.v. personeelszaken naar
info@romaned.nl of een brief naar Roma Nederland B.V., Ramgatseweg 19, 4941 VN in
Raamsdonksveer. Je kunt uiteraard ook bellen op het nummer 0162 512012 en vragen naar William
van Esch.

