Als marktleider in de sector van was- en droogoplossingen bieden we onze klanten een totaaloplossing door
industriële wasmachines, droogkasten en afwerkapparatuur te verkopen, te verhuren en te onderhouden. Elke
dag zorgt ons team voor een klantgerichte en dynamische dienstverlening waarin innovatie en kwaliteit centraal
staan. Om onze positie als marktleider te behouden zetten onze medewerkers zich dagelijks met passie in voor
de klanten.

Om onze verdere groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar een:

Installateur
Wat houdt het takenpakket van een installateur bij LDL in?
Als installateur ben je dagelijks in de weer op locatie bij verschillende klanten om hun was- en drooginstallaties
te installeren. Met jouw technisch inzicht en klantvriendelijke houding kan je zorgen voor continuïteit en
optimale installaties. Je takenpakket bestaat uit:





Toegewezen werkopdrachten voorbereiden: werkplanning opvolgen, gepast gereedschap voorzien,
stockbeheer in de eigen vrachtwagen
Assisteren bij de aanleg van de technische pre-installatie
Installaties verrichten van industriële wasmachines, droogkasten, afwerkapparatuur, etc.
Communiceren met klanten over de installatie en het gebruik van de machines

Onze ideale match?










Je beschikt over een A2 diploma in een technische richting
Je beschikt over een rijbewijs C
Je spreekt Nederlands en hebt een basiskennis van het Frans
Je gestructureerd te werk kan gaan
Je hebt een neus voor het oplossen van problemen
Je kan zelfstandig werken en kan goed communiceren met collega’s
Je hebt een hartelijke en vriendelijke houding naar klanten
Je kan kalm blijven én kwalitatief werk leveren, ook in drukke periodes
Je respecteert de veiligheidsinstructies

Wat bieden wij jou?
Als werkgever vinden we investeren in het personeel belangrijk. LDL zet in op continu leren en zorgt voor
ondersteuning in de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Bijkomend bieden wij:






Een contract van onbepaalde duur
Een afwisselende job met veel vrijheid
Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen
De mogelijkheid om je competenties verder te ontwikkelen binnen een professionele omgeving (wij
staan open voor opleidingen in het kader van de te uit te voeren functie)
De mogelijkheid om deel uit te maken van een snel groeiende KMO
Heb je interesse voor deze functie? Aarzel niet om ons te contacteren, we leren jou graag kennen!
Bel of mail naar Ann Degryze : 09 282 22 07 - ann.degryze@ldlnv.be

