Als je niet STOPT voor de service GELEVERD is
Dan is deze vacature de juiste investering voor jou

Allround Service Monteur (parttime of fulltime)
De job:
Je lost alle klachten van onze klanten op als het gaat om het afstellen van onze kozijnen, deuren en
schuifpuien, bouwkundig herstelwerk en eventuele lekkages. Daarmee waarborg je de topkwaliteit
die onze klanten mogen verwachten. Dat doe je in een straal tot ca. 85 km rond Zwaagdijk. Je werk is
af wanneer je de klacht naar tevredenheid hebt opgelost. Je onderhoudt contact met je collega’s op
de fabriek en met je service-planner. Je verricht deze werkzaamheden voor 70% van een volledige
werkweek, maar we kunnen met aanvullende werkzaamheden je werkweek fulltime maken. Je
werkdagen starten om 7.00u bij de eerste klant.
Onze verwachtingen:
Je hebt minstens LTS-Bouwkunde of een vergelijkbare vakopleiding en minstens vijf jaar ervaring in
een servicegerichte functie. Je werkt zelfstandig en kunt je goed inleven in de wensen van klanten. Je
communiceert gemakkelijk en duidelijk. Je hebt een flexibele instelling en bent een collega, die we
‘om een boodschap kunnen sturen’. Je voelt aan dat je een bedrijf vertegenwoordigt. Je bent
creatief en werkt nauwgezet, schoon en netjes. Je hebt rijbewijs B-E, woont in West-Friesland en
bent tussen ongeveer 35 en 45 jaar.
Ons aanbod:
Je werkt bij Knipping; een familiebedrijf dat al 40 jaar topkwaliteit levert in onderhoudsvrije kozijnen,
deuren, dakkapellen, tuindeuren, schuifpuien, voordeuren, gemaakt van een unieke combinatie van
kunststof en aluminium. We bieden een heel collegiale werkomgeving met veel
saamhorigheidsgevoel, waarin mensen wat voor elkaar over hebben, een marktconform salaris en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Onze medewerkers blijven daarom lang bij ons in dienst.
Solliciteren?
Stuur je motivatie-mail met CV naar Sascha Wiering, s.wiering@knipping.nl.
Sascha is tijdens kantooruren bereikbaar via 0229-261 295.
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