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ICTS SERVICES in GENT zoekt

Technieker regio Gent
Vaste Job - Online sinds 12 feb. 2018 - gewijzigd sinds 17 september

Functieomschrijving
Je maakt deel uit van een team die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de herstelling van trailers binnen een internationaal bedrijf. Je voert
kleinere herstellingen en onderhoud uit aan trailers op de parking bij de klant.
Bezit je nog niet de kennis of de ervaring om dit beroep uit te oefenen, kan een opleiding op de werkplek (via IBO) voorzien worden.

Proﬁel
- Je bent gemotiveerd om iedere dag de best mogelijke service te geven
- Je hebt een positieve ingesteldheid
- Leergierigheid is één van je belangrijkste kenmerken

Jobgerelateerde competenties
Storingen opsporen en technische oplossingen bepalen voor het herstellen van het voertuig en de uitrustingen
Werken aan voertuigen: Zware voertuigen (oplegger, ...)
Onderhoudsoperaties of sneldienst interventies aan een voertuig uitvoeren
Werkzaamheden aan zware bedrijfs- en vrachtwagens uitvoeren

Persoonsgebonden competenties
Plannen (= ordenen)
Zelfstandig werken
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Leervermogen hebben
Samenwerken als hecht team

Aanbod
- Opleiding op de werkplek indien geen ervaring binnen de sector
- Verloning volgens ervaring en barema
- Maaltijdcheques en ecocheques vanaf vaste indiensttreding
- Hospitalisatieverzekering
- Een job met verantwoordelijkheid binnen een belangrijke dienstverlener aan de transportsector.

Plaats tewerkstelling
ICTS SERVICES
Farmanstraat 2 9000 GENT
Toon op kaart 

Vereiste studies
Geen speciﬁeke studievereisten

Werkervaring
Geen ervaring

Rijbewijs
B

Contract
Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds



Plaats tewerkstelling
Farmanstraat 2 9000 GENT

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: be.administration@icts-group.eu
Per telefoon: 050/289156
Persoonlijk aanmelden
Contact: Jitser Soete
ICTS SERVICES
Farmanstraat 2, 9000 GENT

VDAB-vacaturenummer: 57117981
Online sinds: 2018-02-12
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

Heb je een vraag? Mail of bel 0800 30 700

Voor werkgevers
Voor partners

Online leren: vernieuwd aanbod!
Ken je onze gratis online cursussen al? Sinds kort hebben we een aantal nieuwkomers in ons aanbod. We zetten ze op een rij.
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Meest gezocht: opleidingscheques, vijftigplus, IBO, arbeidsbeperking

