Wij zijn op zoek naar gemotiveerde

After sales service Technieker
Ben je op zoek naar technische uitdagingen, maar is het dagelijks achter je
bureau zitten niet helemaal je ding?
Ben jij geïnteresseerd in duurzaam rijden, en volg je de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch
rijden? Dan is het tijd voor deze nieuwe uitdaging!
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je gaat langs bij de bestaande klanten voor de nodige reparaties of controles aan onze
elektrische waterstof vrachtwagens.
Je verzorgt het onderhoud op de voertuigen
Naast de interventies zorg je voor het behouden van goede klantenrelaties.
Op termijn begeleidt je klanten tijdens de initiële opstartfase met onze elektrische waterstof
voertuigen met als doel de klant vertrouwd te maken met het voertuig.
Het schrikt je niet af om op verplaatsing te werken.

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Rijbewijs B & C
Een achtergrond in elektromechanica is een plus, maar geen vereiste.
Als je gemotiveerd bent om te leren, dan laten we je intern bijleren;
Je bent analytisch, klantgericht en flexibel;
Administratief sterk en nauwkeurig.
Je houdt van uitdagingen en bent leergierig.
Kennis van Duits en/of Frans is mooi meegenomen.

Wat bieden we jou?
Een uitdagende baan in een jong en dynamisch bedrijf. Je gaat samenwerken met enthousiaste
collega’s in een innovatieve werkomgeving. We bieden een marktconform salaris en verdere
opleidingsmogelijkheden.
Wie zijn wij?
E-trucks Europe is voortdurend op zoek naar innovatieve mogelijkheden voor duurzaam transport
Wij rusten nieuwe vrachtwagens uit met een volledig elektrische aandrijflijn, waarbij de energie door
een H2 (waterstof)-systeem wordt opgewekt, daardoor gaan ze emissieloos en geluidsarm rijden.
Ideaal voor toepassingen in de stadsomgeving, zoals afvalinzameling, stadsdistributie en
containertransport.
Kijk voor meer informatie op www.e-truckseurope.com
Nieuwsgierig?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel, aarzel dan niet en reageer! Jouw CV met motivatie kun je
richten aan info@e-truckseurope.com. Voor meer informatie kun je bellen naar Flip Bamelis op +3211 602011

