Medewerker Technische dienst/wagenpark
Freight Line Europe is gespecialiseerd in het vervoer van groenten en fruit naar het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk. Wij verzorgen 24 uur per dag, 7 dagen in de week diensten variërend van
groepage tot complete vrachten en van forwarding services tot de mogelijkheid voor op- en overslag.
Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk dat ons nieuwe bedrijfspand en ons materiaal goed
onderhouden is en problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Dat is waar jij in the picture komt!
Als fulltime medewerker technische dienst/wagenpark ben je verantwoordelijk voor onderhoud en
aanpassingen in ons bedrijfspand. Daarnaast assisteer je onze wagenparkbeheerder in het
onderhoud van onze vloot en eventuele schadeafhandeling. Denk hierbij aan de volgende
werkzaamheden:
Als medewerker technische dienst/wagen kan je goed met mensen omgaan. Je bent lichamelijk fit en
bereid je handen uit de mouwen te steken. Je helpt mee om de werkplekken voor zowel het
kantoorpersoneel als de chauffeurs goed te onderhouden. Verder is het nog belangrijk om te weten
dat je het eerste aanspreekpunt bent in het geval van storingen. Dat betekent dat je maximaal
binnen 40 minuten op het werk bij een storing of calamiteit kunt zijn. Daarom is het handig als je in
bezit van eigen vervoer bent. Ook hoef je niet na te denken over wat je 's ochtends aan moet! Je
krijgt namelijk bedrijfskleding.
Wat we van je verwachten














Controleert trailers/trekkers op beschadigingen, gebreken en schoonheid (hygiëne)
Eerstelijns onderhoud en reparatie van het bedrijfspand;
Eerste aanspreekpunt voor storingen en je registreert de storingen;
Opsporen van storingen en onderhoudsbedrijven inschakelen. Deze begeleid je ook bij
bezoek; je registreert de gewerkte uren, je geeft ze advies ter verbetering van het onderhoud
en gebruik van de installaties, apparatuur, etc.
Bijhouden van het onderhoud aan het wagenpark en het instrueren en controleren van de
planners
Werkt nauwkeurig en hecht waarde aan hygiëne
De kwaliteit om zelfstandig en klantgericht te werken
Een flexibele instelling; bereid om storingen buiten werktijd te verhelpen
Rijbewijs B een pré
Fulltime beschikbaar
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Minimaal mbo4-werk- en -denkniveau; in technische richting en/of behaalde cursus en
aantoonbare relevante werkervaring

Wat kun je van ons verwachten?


Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid binnen een groeiende organisatie.





Een markt conform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Training en bijscholing.
8% vakantietoeslag, een bijdrage in de pensioenopbouw en een ruime verlofregeling van 5,5
vakantieweken per jaar.



Een open collegiale werksfeer in een energiek en gedreven team.

Zorg jij ervoor dat ons gebouw en vloot netjes onderhouden wordt? Ben jij een aanpakker en niet
bang voor vieze handen? Reageer dan snel! Wil je meer weten over onze organisatie? Kijk dan op
www.fle-nl.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

