Vacature magazijnier / onderhoudstechnicus
24 uur per week

Syrinx bvba
Syrinx is een betrouwbare, flexibele en veelzijdige technische partner voor meetings, congressen, beursstanden,
productvoorstellingen, personeelsfeesten, live-events,…. Onder het motto “We Sign For Your Event” gaan we
samen met onze klanten voor het beste resultaat en gaan we verder dan alleen het technische gedeelte van een
evenement, waarbij we proactief meedenken over het totaalpakket voor én tijdens het evenement.
Meer info over onze opdrachten vind je op onze website, www.syrinx.be
Functie omschrijving
Als magazijnier / onderhoudstechnicus ben jij verantwoordelijk voor de voorbereiding van een opdracht alsook voor
de organisatie van het magazijn en het onderhouden van de materialen + eenvoudige herstellingen.
Laden en lossen van vrachtwagens + ophalen en retour brengen van inhuur en de planning hiervan valt ook mee
onder jouw verantwoordelijkheid.
In alles staat de uitbouw van een langetermijnrelatie centraal boven een éénmalige korte termijnoplossing.
Profiel
*je kunt opdrachten van A tot Z zelfstandig voorbereiden en uitvoeren
*je bent klantgericht ingesteld en communicatief sterk
*je hebt geen probleem met korte deadlines & last-minute wijzigingen
*je bent organisatorisch sterk en je kunt goed probleemoplossend en gestructureerd denken
*je hebt een rijbewijs B, C is een pluspunt
Aanbod
Je komt terecht in een groeiend bedrijf met veel ambities met een gedreven en dynamische werksfeer dat
klanttevredenheid op de eerste plaats stelt.
Je hebt een functie met verantwoordelijkheden & doorgroeimogelijkheden naar technicus.
Je kunt actief meebouwen aan de groei van het bedrijf in een collegiale sfeer.
Wij bieden een marktconform salaris en we besteden de nodige aandacht aan de work/life balans voor al onze
medewerkers.
We bieden de kans om werkgerelateerde opleidingen te volgen.
We bieden een deeltijds contract van onbepaalde duur met mogelijkheid tot een voltijds contract van onbepaalde
duur vanaf je voldoende kennis hebt en bent doorgegroeid tot technicus.
Interesse?
Mail dan je CV met foto en motivatiebrief naar info@syrinx.be

