JE VINDT JE NIEUWE JOB

BIJ BOONS
BOONS FIS in Deinze zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

TECHNIEKER

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

TAKENPAKKET

TAKENPAKKET

•

Je staat in voor de mechanische en elektrische assemblage van reinigingssystemen
in onze atelier (met inbegrip van eenvoudige metaalbewerkingsopdrachten)

•

•

Je staat in voor de opbouw en assemblage van maatwerkprojecten in onze atelier

Je treft de nodige voorbereidingen voor het order- en leveringsproces.
Dit houdt in dat je orderbevestigingen van klanten verwerkt in orders
naar leveranciers, productiebonnen en leveringsnota’s.

•

Je ondersteunt het montage team in de montage van leidingen en machines
op externe locaties en de eventuele aansluiting aan de nutsvoorzieningen en/of
indienststelling hiervan

•

•

Je geeft ondersteuning aan het team servicetechniekers in de dagelijkse
herstellings- en/of onderhoudsaanvragen

Je bent het aanspreekpunt voor klanten betreffende de lopende orders
(o.a. leveringstermijnen). Een correcte opvolging van jouw leveranciers is
dan ook noodzakelijk. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor kosten- en
levertijd reductie.

•

Als inkoper/orderbehandelaar zorg je voor een heldere en stipte
administratie in het ERP-systeem en ben je te allen tijde op de hoogte
van de inkomende en uitgaande goederenflow.

•

Je werkt in nauw contact met de magazijnmedewerker.

MECHANISCHE EN
ELEKTRISCHE ASSEMBLAGE

JOUW TALENTEN

TECHNISCHE INKOOP/
ORDERBEHANDELING

•

Je bent In het bezit van een A2 of A1 elektro-mechanica

•

Je bent actie- en resultaatgericht en daarnaast stipt en nauwkeurig

•

Je hebt kennis van metaalbewerking en het assembleren en monteren van diverse
materialen.

•

Je bent in het bezit van een bachelor diploma (met voorkeur in een
richting zoals bedrijfsmanagement, supply chain management, …)

•

Goede kennis van elektriciteit is een pluspunt

•

Als inkoper/orderbehandelaar ben je van nature communicatief zeer
sterk in het Nederlands en Engels

•

Je bent analytisch en neemt een sterk cijfermatig inzicht mee.
Daarnaast ben je ook een administratieve duizendpoot.

•

Aangezien het hier om een heel veelzijdige job gaat ben je stress
bestendig

•

Je hebt feeling met technische componenten en/of bent bereid hierin te
leren ( 1 tot 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur
in de machinebouw, is een pluspunt).

Marktconforme verloning gebaseerd op ervaring, opleiding en prestaties.
Dit wordt aangevuld met extralegale voordelen.
Je komt terecht in een familiale KMO die elk jaar groeit.

JOUW TALENTEN

Daarnaast word je tewerkgesteld in een aangename omgeving.

Herken je jezelf in één van deze profielen?
Ben jij de technieker of de administratief medewerker die we zoeken?
Neem snel contact op met ons en stuur je CV naar Liesbeth Boons.

BOONS FIS nv / bv
l.boons@boonsfis.com
09 387 79 79
www.boonsfis.com

