ALUMAC construct is als COP erkend carrosseriebedrijf gespecialiseerd in de opbouw
en inrichting van vracht- en bestelwagens. Maatwerk is een belangrijke troef.
Jaarlijks bouwen we meer dan 600 voertuigen op. We vormen 1 sterk team met
ASTEMAC en AMC parts. Omwille van onze snelle groei zoeken wij een nieuw
enthousiast talent om mee te bouwen aan onze toekomst.

TECHNISCH BEDIENDE
AFDELING HYDRAULICA
Functieomschrijving:
Als technisch commercieel bediende ben je het aanspreekpunt voor de vaste klanten die hun vrachtof bestelwagen aanbieden op onze afdeling hydraulica met een specifieke vraag of probleem
Je biedt technisch advies, behandelt productproblemen aan hydraulische installaties zoals
containersystemen, laadkranen, kippers, ... en denkt in overleg met collega's gepaste oplossingen uit
Je bent verantwoordelijk voor het opstarten en opvolgen van garantiedossiers van A tot Z
Je ondersteunt de verantwoordelijke aftersales
Je hebt nauw contact met collega's op de werkvloer en steekt waar nodig zelf de handen uit de
mouwen
Ook de administratieve afhandeling omtrent aftersales en garantiedossiers behoort tot jou takenpakket
en gaat hierbij efficiënt en nauwkeurig tewerk

Profiel:
Je hebt een technisch diploma (elektromechanica, hydraulica, mechanica of elektronica) aangevuld
met relevante ervaring in onze sector en een passie voor de hydraulica
Je bent uiterst klant- en servicegericht, houdt van een uitdaging en speelt kort op de bal
Je werkt nauwkeurig, bent administratief sterk en kan goed overweg met MS Office
Je steekt graag de handen uit de mouwen, bent goed georganiseerd en stressbestendig
Je bent flexibel ingesteld op vlak van werkuren – zaterdag(voormiddag)werk schrikt je niet af
Je bent een teamplayer maar je werkt ook graag zelfstandig en hebt verantwoordelijkheidszin
Frans en/of Engels is een pluspunt

Ons aanbod:
Je komt terecht in een bloeiend bedrijf en werkt vanuit onze vestiging in Kortrijk (Heule) op onze afdeling
hydraulica waar je wordt omgeven door enthousiaste collega’s bij wie je steeds terecht kan voor advies.
We bieden jou ruimte voor initiatief en zelfstandigheid. Bovendien zijn er tal van doorgroeimogelijkheden.
Je kan rekenen op een vast contract gekoppeld aan een aantrekkelijk salaris in verhouding met jouw
ervaring en capaciteiten alsook extra legale voordelen.
Hebben wij jouw interesse opgewekt?
Stuur je motivatie en cv door naar stephanie@alumac.be of contacteer ons op 056 66 25 95

