Service Monteurs gezocht!
Wie zijn wij:
Al meer dan 40 jaar wijdt Life Fitness zich aan het creëren van de ideale fitnessoplossingen voor fitnesscentra én sporters.
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Je belangrijkste werkzaamheden:
Wat je gaat doen:
•
Herstellen en oplossen van storingen aan Life Fitness apparatuur bij klanten;
Als Service Monteur ben je verantwoordelijk voor het controleren van installaties, reparaties, service en onderhoud aan
•
Preventief onderhoud verrichten aan Life apparatuur bij zowel onze zakelijke als particuliere klanten;
het apparatuur dat wij verkopen. In deze rol bedien je een divers klantenbestand, zo kun je natuurlijk denken aan de
•
Bijhouden van de administratieve afhandeling van afgelegde bezoeken;
sportscholen maar ook aan bedrijfsfitness, fysiotherapeuten en zelfs aan particuliere klanten. Het betreft een zelfstandige
•
Verantwoordelijk voor het bestellen, bijhouden en verwerken van voorraad onderdelen in de service auto.
buitendienst functie, met een grote variatie in werkzaamheden. Je maakt deel uit van een professioneel team van
monteurs, verantwoordelijk voor de gehele Benelux-markt.

Samengevat; Wij bieden een veelzijdige en uitdagende functie binnen een dynamisch, sportief en professioneel
bedrijf
dat volopwerkzaamheden:
mogelijkheden biedt voor zelfstandigheid en initiatief.
Je belangrijkste
•
•
•
•

Herstellen en oplossen van storingen aan Life Fitnessapparatuur bij klanten;
Preventief onderhoud verrichten aan apparatuur bij zowel onze zakelijke als particuliere klanten;
Bijhouden van de administratieve afhandeling van afgelegde bezoeken;
Verantwoordelijk voor het bestellen, bijhouden en verwerken van voorraad onderdelen in de service auto.

Wie je bent/ Wat je kan:
•

Je hebt affiniteit met gezondheid en bewegen;

•

Een technische opleiding richting of ruime ervaring met elektro/mechanica;

•

Circa 2-4 jaar relevante werkervaring als monteur buitendienst;

•

Gedegen elektronische en mechanische kennis & kennis van IT & netwerken;

•

Ervaring binnen de Fitness/Wellness branche is een pre;

•

Sterk analytisch vermogen;

•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van de Engelse taal is een pre;

•

Flexibele en zelfstandige instelling;

•

Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en bent representatief;

•

Goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke instelling;

•

In het bezit van rijbewijs B;

•

Bij voorkeur woonachtig in de genoemde regio’s.

Pas jij in bovenstaand profiel? Stuur dan je motivatie & CV naar hr.nl.office@lifefitness.com.
Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met Nina Boender, HR Coordinator via +31(0)180 64 66 73.

