Technicus Electro-Mechanica Binnendienst
Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakmaterialen, -producten en -machines
met veel toegevoegde waarde voor schoonmaakbedrijven, gemeentebesturen, scholen, zorginstellingen,...
Met 11 vestigingen in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk is BOMA toonaangevend in deze sector. BOMA
Machinery is exclusief verdeler van NILFISK, COMAC en i-mop. BOMA stelt 200 Bomito's te werk en realiseerde
een omzet van EUR 68 miljoen in 2017. Een team van 20 techniekers staat in voor de dienst na verkoop in hun
regio.
BOMA was in 2016 één van de vier genomineerde bedrijven bij ONDERNEMING VAN HET JAAR.
Als Technicus zal je taak bestaan uit :Het assembleren, onderhouden en herstellen in onze werkplaats van :
stofzuigers, waterzuigers, tapijtreinigingmachines, éénschijfsmachines, schrob-en zuigmachines,
veegmachines,...
Het assisteren van onze medewerkers in het magazijn "onderdelen"
Omschrijving:
Als Technicus zal je taak bestaan uit :
Het assembleren, onderhouden en herstellen in onze werkplaats van : stofzuigers, waterzuigers,
tapijtreinigingmachines, éénschijfsmachines, schrob-en zuigmachines, veegmachines,...
Het assisteren van onze medewerkers in het magazijn "onderdelen"
Uw profiel:
- Opleiding vierde graad beroepssecundair onderwijs electromechanica (A2) of gelijkwaardig, een goede kennis
van electriciteit is een noodzaak.
- Vertrouwd met PC/Tablet
- Je drukt je goed uit in het Nederlands, je hebt noties van het Engels (en Frans)
- Rijbewijs B
- Je woont bij voorkeur in de regio
Onze voorwaarden:
Wij bieden een vaste en Full Time job in sterk team dat een familiaal karakter heeft en professioneel is ingesteld.
We zijn een financieel gezonde onderneming die nog steeds sterk investeert in groei. De functie biedt
werkzekerheid omwille van deze verdere groei.
We bieden een aantrekkelijk salarispakket dat in verhouding is tot de verantwoordelijkheden die je opneemt en de
kennis die je hebt plus een grondige opleiding. (check www.boma.eu !)
Mogelijkheid om op termijn door te groeien naar buitendienst-technieker met eigen service-car.
Hoe kan je solliciteren?
BOMA Antwerpen
T.a.v. Van Laerhoven Stef
Noorderlaan 131
B-2030 Antwerpen
Tel.:
E-mail: svanlaerhoven@boma.be

