VACATURE

SERVICE ENGINEER
VLAANDEREN

WE
NEED
YOU!

Stuur je cv naar jobs@clarflok.aquaprox.com

SERVICE ENGINEER
VLAANDEREN

D

A

Y

T

O

D

A

Y

Na een trainingsperiode (intern en extern) word je ingezet als service
engineer in de waterbehandelingssystemen.
Je neemt waterstalen bij waterontharders, RO installaties, koeltorens
en ketels. Tevens leest je watertellers af en pas je de doseerpompen
van de chemische waterbehandelingsproducten aan indien nodig.
Wateranalyses in het labo doen is dan jouw sport. Op basis van deze
analyses maak je een rapport en geef je adviezen aan de klanten hoe
ze de waterkwaliteit kunnen verbeteren voor een optimale anticorrosie/anti-kalk/anti-microbio behandeling. Of hoe ze water en
energie kunnen besparen door een betere behandeling toe te passen.
Je werkterrein ligt voornamelijk bij industriële klanten in diverse
takken. Je denkt mee naar klantgerichte oplossingen om hun
watersystemen te optimaliseren.
Orde en netheid, punctualiteit en veiligheid zijn steeds belangrijk.
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PROFIEL
Je bent punctueel, gestructureerd, ondernemend, hands-on, leergierig,
sociaalvaardig, goed georganiseerd ingesteld en een ‘problem solver’. Je
werkt graag zelfstandig en hebt een chemische achtergrond, bachelor
niveau of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring met waterbehandeling is
een plus. Je kan vlot werken in MS office. Je beheerst de Nederlandse taal
en hebt rijbewijs B. Full time met de mogelijkheid om van thuis uit te
werken en bij de klanten.
AANBOD
Clarflok maakt deel uit van een grotere groep waardoor er zeker
doorgroeimogelijkheden bestaan. Je kan doorgroeien naar sales/
accountmanager waar je het volledige beheer van de klanten doet.
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Bij deze

maaltijdcheques,

hospitalisatie, bedrijfswagen, laptop, gsm… Je komt terecht in een
continu groeiend bedrijf dat bestaat uit een warm & hulpvaardig team. Je
ondersteunt elkaar en komt gezamenlijk tot een optimaal klantgericht
resultaat. Je werkt zelfstandig en rapporteert aan de sales manager.
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