WORD JIJ ONZE
NIEUWE

BUITENDIENST
SERVICE MONTEUR

(OMGEVING UTRECHT/AMSTERDAM)

4 DAGEN WERKEN EN TOCH EEN VOLLEDIG SALARIS!!!
Pan Oston wordt geprikkeld door de snelle bewegingen van de markt. Met meer dan 45 jaar ervaring voelen wij ons als
marktleider in checking out en selfservice geroepen om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen rondom afrekenen,
informatie, transactie en ontvangst.
Onze producten kom jij in je dagelijkse leven zeker tegen. Zo vind je onze kassameubels, express counters, selfserviceen kiosksystemen bij jouw lokale supermarkt, discounter, bouwmarkt, tuincentra of fashionstore. Pan Oston brengt haar
producten en nieuwe ideeën internationaal op de markt met een primaire focus op Europa, waaronder Nederland, Engeland,
Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk. Als specialist zoeken we in alle nuchterheid, naar realistische en praktische
oplossingen. We bedenken, ontwerpen, produceren, installeren én onderhouden gebruiksvriendelijke en innovatieve frontend-oplossingen.
JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
Zelfstandig en in teamverband
installeren van checkouts.
•
Oplossen van storingen aan en
onderhouden van checkouts.
JOUW VAARDIGHEDEN
•
MTS – niveau mechanica of elektro
•
Buitendienst ervaring in een vergelijkbare functie
is een pré.
•
Inlevingsvermogen en oplossingsgericht
kunnen handelen.
•
Flexibel en service gerichte instelling,
geen 9-5 mentaliteit.
•
Goede contactuele eigenschappen
en representatief voorkomen.
•
Zowel zelfstandig als in
teamverband kunnen werken.
•
Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré.
•
Rijbewijs B.
•
Bereidheid om af en toe in het buitenland
werkzaamheden te verrichten.

ONS AANBOD
We bieden je een veelzijdige en uitdagende baan in een
informele organisatie. Pan Oston biedt jou een creatieve maar
nuchtere werkomgeving, waarin we open staan voor eigen
initiatief en goede ideeën. Er is voldoende ruimte voor
persoonlijke ontwikkelingen. Wij werken volgens de CAO
metaalbewerkingsbedrijf. Meer informatie vind je op:
www.panoston.nl
INFORMATIE
Voor nadere inlichtingen over de bovenstaande functie kun je
contact opnemen met:
Cora Veenbergen (HR Manager) tel. 0572 346 500 of
Gert van den Heuvel (Service Manager) tel. 06 53551773.
INTERESSE?
Spreekt het jou aan om ons bedrijf te komen versterken in de
bovenstaande functie, stuur dan je motivatie en CV voor
1 februari a.s. naar cora.veenbergen@panoston.nl o.v.v.
sollicitatie.

