PHELECT is al meer dan 25 jaar actief op het vlak van toegepaste technologieën voor vrachtwagens en de
transportsector.
Als erkende specialist in haar sector en gewaardeerd omwille van haar uniek aanbod, importeert en
verdeelt Phelect in België tachografen en randapparatuur, fabriceert en installeert rollenbanken, geeft
opleidingen aan erkende werkplaatsen en ontwikkelt gespecialiseerde software voor vrachtwagengarages
en transportondernemingen.
Voor het uitbreiden van onze activiteiten, zoeken wij :
Een TECHNIEKER(STER)
Uw taak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrische installaties voor voertuigen installeren in onze werkplaats of bij de klanten : tachografen,
boordcomputers, geolocalisatiesystemen, camera’s, …
Het installeren van onze specifieke apparatuur bij onze klanten garages voor vrachtwagens en de
functies uitleggen aan de gebruikers: rollenbank, tachograafkalibratiesysteem, kalibratiesoftware …
Het ijken van tachografen en snelheidsbegrenzers op vrachtwagen
Telefonische ondersteuning bieden aan onze klanten
Onze producten op afstand of bij de klanten depanneren
Bijhorende producten en/of diensten aanbieden aan onze klanten door hun specifieke
behoeften te analyseren
De commerciële activiteiten steunen door onze producten op afstand of bij de klant te demonstreren
Nieuwe producten testen vooraleer deze de markt worden opgestuurd.

Uw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Goede kennis van elektriciteit in voertuigen, idealiter vrachtwagens
Goede basiskennis bij het gebruiken van een computer
Heel goede kennis van het Nederlands, goede kennis van het Frans en van het technisch Engels
Goede klantrelaties, goed ontwikkelde sociale vaardigheden, waardeert teamwerk
Dynamisch, optimistisch, autonoom
Georganiseerd, methodisch, rigoureus, vasthoudend en betrouwbaar
Capaciteit en bereidheid om snel te leren

Ons aanbod:
•
•
•
•
•

Contract van onbepaalde duur in een befaamde Belgische KMO met goede
toekomstperspectieven en sterk ontwikkelingspotentieel.
Afwisselend werk in een dynamisch team op mensenmaat.
Technologische producten en kwalitatieve service.
Degelijke training over onze producten en gebruikte technieken.
Concurrerende loonvoorwaarden

Geïnteresseerd? Stuur dan uw kandidatuur naar de heer M. Laguesse.
Phelect – ZI des Plénesses, 15 rue des Trois Entités, 4890 Thimister-Clermont
Of naar m.laguesse@phelect.be
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