
Uiteraard verwachten wij ook iets van jou:

Je bent in bezit van rijbewijs B 

Je hebt ervaring in het vakgebied

Je hebt een hands-on mentaliteit en niet bang om vieze handen te krijgen

Minimaal 38 uur per week beschikbaar zijn

 

Natuurlijk hebben we ook iets te bieden:

Een enthousiast team met professionals die dagelijks voor elkaar klaarstaan

Een prima salaris en deelname in PMT-pensioenfonds

Collectieve zorgverzekeringsmogelijkheden

Een functie met uitdaging en groeimogelijkheden

Solliciteren?

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

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

Of bel naar 0113-20 20 49.

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

V A C A T U R E

Service technicus  
automatische deuren

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

AAproTec, gevestigd in Goes is de specialist in bedrijfsdeuren, automatische deuren, garagedeuren en toe-

gangstechniek voor Zeeland en Zuidwest Nederland. Wij zijn een jonge onderneming die bruist van de energie! 

Met 24 collega’s zorgen wij er dagelijks voor dat aan het eind van de dag de klanten tevreden zijn.  

Durf jij deze uitdaging aan, lees dan snel verder!

Vanwege aanhoudende groei van de serviceafdeling zijn wij op zoek naar een servicetechnicus automatische 

deuren die niet bang is voor een uitdaging en geen nummer wil zijn binnen een organisatie!

Een werkdag bij AAproTec

Je werkt als servicetechnicus bij AAproTec dagelijks aan diverse merken deurautomaten zoals FAAC, AssaAbloy, Tormax, 

Dorma, Kone, etc.

Om 07:30 uur start je bij het 1e werkadres in Zeeland/ West-Brabant. Je verhelpt de verstoring aan een automatische 

schuifdeur of- draaideurautomaat. De uitgevoerde werkzaamheden koppel je terug via de digitale werkbon op je Ipad.  

Na het versturen van de werkbon ga je richting de volgende klant, om 16:30 uur zit de werkdag erop.

EEN FIJNE  
WERKPLEK?
SOLLICITEER BIJ
AAPROTEC!


