Monteurs gezocht die
in de internationale top
willen meedraaien.

Dat groenten en fruit netjes gewogen en verpakt in de winkel liggen,
is straks mede jouw verdienste. Want die machines zijn onze specialiteit bij
Sorma Benelux. We zijn onderdeel van de Sorma Group, een internationale
onderneming die in diverse Europese landen en ook daarbuiten actief is.
We staan bekend als fabrikant van de meest innovatieve machines
en verpakkingen voor de AGF-markt.
Voor de Nederlandse en Belgische markt komen wij in beeld. Sorma Benelux
is gevestigd in ’s-Gravenzande. We produceren zo’n 100 verschillende machines:
verpakkingsmachines, pallethandlingmachines en weegmachines.
Service en onderhoud hebben we overal, het staat je dus vrij te wonen waar je wilt.
Voor elke regio kunnen we slimme en ambitieuze monteurs goed gebruiken.
Je krijgt bij ons een belangrijke rol, want jij bent het gezicht van Sorma Benelux bij
de klant. Aan afwisseling heb je geen gebrek. Vanmorgen ben je aan het werk als
service engineer, vanmiddag staat er een onderhoudsklus op het programma en morgen
stel je een nieuwe machine in bedrijf. We hebben niet alleen heel veel machines,
maar ook heel geavanceerde. Je maakt bij ons kennis met de nieuwste technologie.
En daar krijg je natuurlijk ook de slimste tools voor!
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Ben jij de monteur die
we zoeken?
Dit zijn de kwaliteiten die we zoeken!
• Je hebt bij voorkeur vooropleiding mbo 4-niveau richting elektrotechniek,
mechatronica of werktuigbouwkunde (aangevuld met elektrotechnische cursussen)
• Je hebt al een paar jaar ervaring in de service van machines • Je bent klanten servicegericht • Je werkt veilig en verantwoord • Je communiceert goed en
gemakkelijk • Je spreekt Nederlands en behoorlijk Engels
• Je woont in een van de werkgebieden

En dit zijn de arbeidsvoorwaarden die je zoekt!
Hoe vaak krijg je de kans om monteur te worden bij een bedrijf dat tot de
wereldtop in zijn sector behoort? Die mogelijkheid heb je bij ons. Je werkt met de
nieuwste technieken. Je kunt doorleren zoveel en zolang als je maar wilt. En je kunt
verder komen en zelfs de volgende generatie monteurs bij Sorma Benelux gaan
trainen. Goede monteurs weten wat ze waard zijn. Wij ook. Daarom kun je bij
Sorma Benelux rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk rijd je bij
ons je eigen bus. En kijk even achterin: we bezuinigen niet op het soort
gereedschap waar jij het liefst mee werkt.

Solliciteren. Zo gaat dat!
Heb je interesse? Dan begint je sollicitatie met een telefonisch intake. Lijkt het jou
en ons wat? Dan nodigen we je uit voor een rondleiding door ons bedrijf in
’s-Gravenzande. Zo krijg je een goed beeld van onze organisatie, je functie en onze
machines. Nog steeds enthousiast? Dan volgt op dezelfde dag (indien mogelijk)
een tweede gesprek. Als we het eens worden, dan maken we salaris en contract
ter plekke rond. Welkom in het team van Sorma Benelux!

Meer informatie?
Neem contact op met Moses Joseph, of met Cor Wassink, tel. 0174-610101.
E-mailen kan ook: hr@sormabenelux.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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