Fluiconnecto is als serviceorganisatie in o.a. hydrauliek slangassemblages en componenten al 75 jaar leverancier aan eerste opbouwers (OEM) en onderhouds- en reparatiebedrijven (MRO). Het toenemende aantal klanten bevindt zich hoofdzakelijk in de branches industrie, offshore, transport en marine. Sinds begin 2008 zijn wij onderdeel van de Fluiconnecto by Manuli groep uit Italië. Hiermee zijn we een internationaal en sterk groeiend bedrijf. De succesfactoren van de Fluiconnecto servicepunten en SOS service in Nederland
en België, zijn deskundig advies, allround service, logistiek, toegewijde medewerkers en
kwaliteit. TOPKwaliteit geldt binnen Fluiconnecto in al haar facetten.

Ter uitbreiding zijn we op zoek naar een nieuwe collega die woonachtig is in de driehoek
Veenendaal, Raamsdonksveer en Rotterdam voor de functie van:

Vestigingsmedewerker Hydrauliek (m/v)
Ben je een doener met technisch inzicht? Ben je klant- en kwaliteitsgericht? Houd je
van afwisseling? Dan ben jij de Flexibele vestigingsmedewerker die wij zoeken!
Kernbegrippen: Samenwerking, zelfstandig, flexibel, klantgericht en nauwkeurig.

De functie
In deze functie ben je woonachtig in de driehoek Veenendaal, Raamsdonksveer en Rotterdam en
inzetbaar als flexibele vestigingsmedewerker. Je wordt ingezet in één van onze 17 vestigingen in
Nederland of België ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden bij afwezigheid van een
vaste vestigingsmedewerker. Onze servicevestigingen worden gerund door een klein team dat
zich maximaal inspant om aan de behoeften en wensen van onze klanten op het gebied van hydrauliekcomponenten te voldoen. De diversiteit aan klanten en werkzaamheden zorgen voor afwisselend werk en doen soms een beroep op je technisch improvisatie talent. De werkzaamheden bestaan veelal uit het assembleren van hydraulische slangen, balie- en magazijnwerkzaamheden, telefonische verkoop en administratieve taken.
Wat vragen wij?
 Bij voorkeur een afgeronde LTS/VMBO T opleiding.
 Flexibele, probleemoplossende en commerciële instelling.
 Affiniteit met technische producten; kennis van hydrauliek is een pre.
 Zelfstandig en computervaardig.
 Goede contactuele eigenschappen.
 Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 In bezit van rijbewijs B en bij voorkeur auto.
 Bij voorkeur woonachtig in de driehoek Veenendaal, Raamsdonksveer en Rotterdam
Wat bieden wij?
Je gaat werken in een organisatie met gezond toekomstperspectief die volop in ontwikkeling is.
Jouw kwaliteiten en talenten worden gewaardeerd en je krijgt de ruimte voor verdere ontwikkeling. Je kunt rekenen op marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Voor eventuele vragen kunt u bellen of mailen met Annemarie van den Berg (06-53 45 59 07) of
a.vandenberg@fluiconnecto.nl Je sollicitatie met CV kun je sturen naar hr@fluiconnecto.nl onder
vermelding van deze vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

