
Uiteraard verwachten we ook iets van je:

Je houdt van uitdagingen, en neemt graag verantwoordelĳkheid om jouw klus te klaren

Je wilt onze klanten tot volle tevredenheid van dienst zĳn, en bent het aanspreekpunt op locatie

Je hebt een (V)MBO opleiding in technische richting afgerond, kennis van elektro is een must!

Je hebt werkervaring in een technische functie met een hoge servicegraad

Rĳbewĳs B is een must (met E zĳn we blĳ maar is niet verplicht)

 

Natuurlĳk hebben we ook iets te bieden:

Een prima salaris, en natuurlĳk iedere maand op tĳd

Een team waar je bĳ wilt horen en enthousiast van wordt

Bedrĳfsbus voorzien van alle benodigde gereedschappen

Binnen AAproTec alle mogelĳkheid om je te ontplooien tot een echte deuren-professional

Solliciteren?

Heb je interesse om het team van AAproTec te versterken en voldoe je aan het bovenstaande profiel?  

Stuur dan een email met motivatie en CV naar Martĳn Kooĳman, kooĳman@aaprotec.nl. 

Binnenstappen of bellen kan ook: 0113-20 20 49

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie worden we niet blĳ van!

V A C A T U R E

Servicemonteur 
Automatische deuren

AAPROTEC / COLUMBUSWEG 29  / 4462 HA  GOES / WWW.AAPROTEC.NL 

AAproTec, gevestigd in Goes is de specialist in bedrĳfsdeuren, garagedeuren en toegangstechniek voor Zeeland 

en Zuidwest Nederland. Wĳ zĳn een jonge onderneming die bruist van de energie. Vanwege sterke groei en 

uitbereiding van ons team zĳn wĳ op zoek naar een servicemonteur automatische deuren.

Een werkdag bĳ AAproTec
Hoe ziet jouw dag eruit als servicemonteur bĳ AAproTec? In de ochtend hĳs jĳ jezelf in AAproTec 

werkkleding, stapt in je AAproTec bus en arriveert om 07:30 uur aan de zaak  om bĳ te praten met je 

collega’s en een bakje koffie te drinken. Na de koffie vertrek je alleen of samen met een collega naar het 1e 

adres, dit kan zĳn voor een storing of onderhoud aan een automatische schuifdeur, draaideur, of slagboom. 

Na je 1e adres gebruik je de Ipad om je werkbon volledig digitaal in te vullen en te laten tekenen door je klant, 

handig! Daarna zie je in je iPad ook het volgende adres al staan. We streven ernaar om rond 16:30 u. allemaal 

op de zaak terug te zĳn, dit kan natuurlĳk ook later zĳn als er nog een urgente storing is. Elke vrĳdag is het tĳd 

voor een hapje en een frisdrankje, zo sluiten wĳ de werkweek af!

VERDIEN JE  
STACK BIJ 

AAPROTEC!


