Betere ingrediënten, slimmere recepturen, efficiëntere processen ... Bij Spectro werken
we elke dag aan de reinigingsconcepten van de toekomst. Next Generation Cleaning
Solutions noemen we dat. Voor onze klanten betekent dat: hoogwaardige reinigingsmiddelen en innovatieve totaalconcepten waarmee ze het verschil kunnen maken. En
voor onze medewerkers: afwisselend werk in een familiebedrijf dat oog heeft voor
mens en maatschappij.
Vanwege onze aanhoudende groei zijn we op zoek naar een:

Medewerker Technical Service Binnen & Buiten (40 uur)
Die een teamspeler is, maar ook zelfstandig kan werken
-

Pak je zaken graag aan?
Vind je het leuk (ad hoc) problemen op te lossen?
Kan je tegen enige druk en stress?
Kan je creatieve, goede oplossingen bedenken?
Hou je van diversiteit in je werkzaamheden?

Dan gaan we graag met je in gesprek!
Deze combinatiefunctie bestaat uit:
Over de functie Medewerker Technical Service
Als Medewerker Technical Service ben je verantwoordelijk voor het in operationele staat houden van
doseerapparatuur van vaatwasmiddelen, textielwasmiddelen, reinigingsmiddelen etc. bij klanten.
Daarnaast verricht je ook installaties, reparaties en onderhoud. Je komt op diversen locatie van snackbars
tot ster-restaurants en van verzorgingstehuizen tot sportcentra, etc. Je creëert hier een mooie relatie op
die bestaat van afwasser tot eigenaar/verantwoordelijke.
Over de functie Medewerker Technische Dienst
In deze functie zal je ook (samen met onze technische dienst) onze productieafdeling technisch
ondersteunen zodat deze altijd kan blijven draaien. Je verricht voorkomende reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden in onze fabriek zoals: vloeistof- en persluchtlekkages, (kleine) aanpassingen
aan de elektra-voorzieningen, eenvoudige reparaties aan apparatuur, herstelreparaties (aan onze
afvullijnen) en nog vele andere zaken.
Dit is wat je nodig hebt:
-

Een afgeronde mbo-opleiding en -werkniveau
Gevoel voor techniek
Werkervaring in een soortgelijke functie
Een actieve mentaliteit; je bent een doener / aanpakker
(Basis)kennis van Pneumatiek en PLC aansturingen.

Dit is wat we je bieden:
-

Een veelzijdige baan bij een innovatief familiebedrijf
Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Mogelijkheid mee te groeien in onze technische afdeling
(Elektrische) Personen/Bedrijfsauto

Maar lees vooral ook de ‘Werken bij’-pagina op onze website: www.spectro.nl/werkenbij. Daar vertellen je
toekomstige collega’s over hun werk.

Laat van je horen!
Heb je gevoel voor techniek en ben je een teamspeler die ook zelfstandig kan werken? Dan zijn we
benieuwd naar je verhaal. Bel of mail even met ons:
Patrick Vioen
0031/ 6 49077845
po@spectro.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

