Bij de Olijslager Groep leveren 175 gemotiveerde collega’s advies en
producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken. Met 3
centrale magazijnen en 23 verkooplocaties in Noord-Oost Nederland zijn we
altijd Gewoon Dichtbij. Olijslager Techniek maakt daar deel van uit en met onze
meervoudig gecertiﬁceerde keurmeesters onderhouden, keuren, adviseren
en verkopen we machines en materieel in onze eigen werkplaats in Emmen of
Zwolle of bij jou op locatie.
De Olijslager Groep kenmerkt zich door een open cultuur waarin feedback
geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds respect, streven naar plezier in het
werk, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen
afdelingen en balans tussen werk en privé belangrijke elementen zijn.

Technisch Medewerker (M/V) - Zwolle
32 - 40 uur per week

Functie
Als technisch medewerker onderhoud je apparatuur en installaties gericht op de afbouwbranche.
Daarnaast adviseer je onze klanten.
Werkzaamheden
Uitvoeren van inspecties, metingen en testen van apparatuur
Advies met betrekking tot werking van bouwmachines (spackspuit, airless, gipsspuiten, compressoren
etc)
Lokaliseren en analyseren van storingen in diverse bouwmachines
Reparatie en montage van onderdelen
Afstellen en inregelen van diverse bouwmachines
Kennis en vaardigheden
Je hebt kennis en/of aﬃniteit met de techniek afbouwbranche
Je beschikt over goede contactuele vaardigheden
Je vindt het ﬁjn om zowel zelfstandig als in een team te werken
Heb jij aﬃniteit met techniek, elektrotechnisch en mechanisch in het bijzonder? Of wil je het beroep
leren? Dan zijn wij bereid je de ﬁjne kneepjes van het vak te leren, tijdens een leer/werktraject.
Wat hebben wij te bieden
Een uitdagende functie met een bijbehorend en marktconform salaris
Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé
Dynamische organisatie met een prettige en informele werksfeer
Ben je enthousiast geworden en/of wil je meer informatie? Solliciteer dan gauw en stuur je motivatie en
CV naar afdeling HR: hr@olijslager.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

