Hallo,
Ik ben Charis en ik werk als persoonlijke Recruiter voor goede werkgevers. Concreet wil dit zeggen dat ik altijd werk
voor bedrijven die mensen meteen vast in dienst nemen. Leuk toch!
In deze post ben ik op zoek naar een technisch aangelegd persoon voor mijn klant regio Kontich-WaarloosRumst. Mijn klant is gespecialiseerd in aanleg van bewateringssystemen. Dit vooral in tuinen bij mensen thuis en
maneges. Wat maakt dit bedrijf een leuke werkgever hoor ik je denken. Wel... lees gerust even onderstaande
punten. Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag!

Ben jij een de technische rechterhand die wij zoeken?
Vind je het fijn om je handen uit de mouwen te steken?! Wil je werken in een kleinere organisatie waarin je
geen nummer bent?! Ben je op zoek naar een opportuniteit waarbij je van A tot Z het hele project afwerkt? De
rechterhand zijn/worden van een bedrijfsleider spreekt je aan?! Dan moet je bij ons zijn! Als technische
rechterhand sta je in voor de volgende zaken:
•
•

In elk project help je met het handgraafwerk, het aansluiten van koppelingen en montage van PE Buizen.
Het aansluiten van pompen en installen van de aansturende computer is de kers op de taart om het
project af te sluiten.
Na een opleiding op maat sta je tijdens de uitvoering de klant graag te woord indien er vragen zijn.
Bij minder weer vind je het prima om de stock in het magazijn een keer te bekijken en bij te houden.
Je werkt in tandem met de bedrijfsleider en staat dus ook mee in voor de nazorg en service van de
projecten die je hebt aangelegd.

•
•
•

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je bent woonachtig regio Kontich.
Basiskennis elektriciteit en loodgieterij heb je mee!
Buitenwerk schrikt jou niet af.
Je staat open om nieuwe zaken te leren.
Rijden met een aanhangwagen is voor jou geen probleem.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Waarom werken voor dit tof bedrijf?
•
•
•
•
•
•

Opstart meteen met een contract van onbepaalde duur zonder tussenkomst van
rekruteringskantoren en interims!
Bespreekbaar loon + mogelijkheid tot bedrijfswagen.
Door de verschillende projecten heb je veel variatie in je werk.
Vakantiedagen zijn vrij in te plannen doorheen het jaar.
Mogelijkheid om 3, 4 of 5 dagen per week te werken. Bespreekbaar!
Als b(l)oeiende werkgever zet deze organisatie enorm in op kwalitatief en eerlijk werk.

Heb je interesse voor deze fijne functie? Stuur je CV dan naar info@clbrconsulting.com of stuur me een
whatsappje.
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