Busch Vacuümpompen -en Systemen is één van de grootste producenten van vacuümpompen, blowers en
compressoren ter wereld. Het assortiment van Busch biedt wereldwijd de grootste selectie industriële oplossingen in
vacuümtechniek. Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring in het produceren van vacuüm- en lagedrukpompen.
Met 60 dochterondernemingen in 42 landen en vertegenwoordigers in meer dan 30 landen zijn wij in staat onze klanten
overal ter wereld adequaat te adviseren en te ondersteunen.
Voor Busch NV, de Sales Company te Lokeren, zijn we op zoek naar:

Service Coördinator (M/V)
Functieomschrijving:
•
•
•
•
•
•

Je stuurt en motiveert een team van 4 service monteurs.
Je verzorgt de planning van de werken en volgt serviceorders op van A tot Z.
Je maakt offertes en volgt ze op.
Je onderhoudt een goede relatie met techniekers, klanten, productievestigingen en leveranciers.
Je behartigt een deel van het onderdelenbeheer.
Je beheert arbeidsmiddelen en zorgt voor de nodige keuringen en kalibraties.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt bij voorkeur een technische opleiding genoten of je hebt ervaring in een analoge functie.
Je hebt affiniteit met techniek.
Je hebt oog voor kwaliteit en veiligheid.
Je bent hands-on, organisatorisch en administratief onderlegd en je kan prioriteiten leggen.
Je weet je vlot uit te drukken in het Engels en het Frans.
Je bent klantgericht en communicatief.
Je werkt vlot met softwarepakketten, zoals ERP-pakketten en MS Office.

Busch heeft wat te bieden!
• Een functie met een hoge mate van verantwoordelijkheid binnen een dynamisch bedrijf.
• Een uitdagende job met een afwisselend takenpakket, ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing van je
talenten.
• Verloning aangepast aan jouw kennis en ervaring, voltijds bediendecontract met extralegale voordelen
(maaltijdcheques, groepsverzekering).
Zin om te werken bij Busch NV ?
Aarzel niet en stuur ons snel jouw CV naar jobs@busch.be of neem telefonisch contact op (09 348 47 22).
Neem zeker ook een kijkje op onze website www.buschvacuum.com.

Busch NV
Kruinstraat 7, 9160 Lokeren

