WE ARE HIRING

Service engineer

BEDRIJF
Eco-vision

LOCATIE
As

OVER ONS
Eco-vision ontwerpt, programmeert, installeert,
onderhoudt en verkoopt water- en
.afvalwaterzuiveringssystemen. Met onze
aanpak focussen we zowel op milieu als
kostenefficiëntie. Onze klanten bevinden zich
zowel in het binnen- als buitenland en in
diverse takken van de industrie: chemie,
metaal, beton, farmacie.
Eco-vision maakt deel uit van de Pollet (Water)
Group. Pollet Group, met hoofdzetel in
Waregem, heeft vestigingen in 14 landen en is
actief binnen 3 segmenten: de sector van
waterbehandeling, de zwembadwereld en de
medische industrie. Pollet Water Group bundelt
26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet
Pool Group bewerkt de markt van
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit
in totaal 6 gespecialiseerde medisch
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep
zo’n 1500 medewerkers.

WAT HOUDT DE JOB IN
Je gaat langs bij industriële klanten voor het onderhoud en
herstellingen van bestaande installaties.
Deze technische interventies omvatten het opstarten, afregelen
en onderhouden van waterzuiveringsinstallaties. Meer concreet
sta je in voor de trouble shooting bij storingen van de installaties,
herstellen van pompen zoals vervangen van dichtingen, e.d.
De klanten bevinden zich hoofdzakelijk in België
maar projecten in het buitenland zijn ook mogelijk.
De planning krijg je dagelijks door van de binnendienst.
Je geeft toelichting aan de klant over de werking en de
uitgevoerde herstellingen.
Je rapporteert aan de Project Manager.
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WAT BIEDEN WIJ JOU

PROFIEL
•

•

Je hebt een bachelor/A2-diploma in een technische
richting. Je hebt jouw expertise uitgebouwd in
mechanica, sanitair, elektriciteit en/of pneumatica.
Ook net-afgestudeerden verwelkomen we graag! Een
opleiding over onze installaties wordt sowieso
voorzien. De project manager staat je bij en begeleid
je tot je de functie helemaal onder de knie hebt.

We bieden jou een voltijdse functie aan en een
aantrekkelijk salarispakket conform jouw kennis
en ervaring. Een bedrijfsvoertuig krijg je ter
beschikking.
Op termijn kan de rol breder worden en kan je
meewerken aan een groeitraject omtrent
waterhergebruik-installaties.

De klant staat voor jou centraal! Je begrijpt de noden
van onze klanten als geen ander. Je communiceert
klantgericht en proactief.

•

Je bent alert voor veiligheidsprocedures bij de klant.

•

Je werkt graag autonoom maar met een
teamgerichte en collegiale aanpak. Als service
technieker werk je steeds oplossings- en doelgericht
en ben je flexibel.

•

Je beschikt over een rijbewijs B en kan je vlot
uitdrukken in het Nederlands en Engels.

We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job in een no-nonsens en dynamische KMO met
een 5-tal medewerkers waar teamspirit centraal
staat en waar ondernemerschap en initiatief
nemen worden gestimuleerd. Je vervoegt tevens
een warm internationaal bedrijf met oog voor
zijn medewerkers en zijn klanten.
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