  

  

Valcke  Bowling,  onderdeel  van  Valcke  Group  (Wevelgem),  is  de  exclusieve  distributeur  van  Brunswick  Bowling  
in  de  Benelux,  Frankrijk,  Franstalig  Afrika  en  Polen.  
  
KŶƐŵŽƚƚŽ͞tŽƌŬ  ,ĂƌĚ͕WůĂǇ,ĂƌĚ͟ǌŽƌŐĚĞĚĞǀŽŽƌďŝũĞũĂƌĞŶǀŽŽƌĞĞŶĞŶŽƌŵĞďŽŽƐƚ.  Om  onze  dynamiek  en  
ambitie  kracht  bij  te  zetten,  zijn  wij  op  zoek  naar  een:  
  

Service  Technieker  Benelux  (m/v)  
  
Functiebeschrijving:    
  
-‐
Afdeling:  Bowling    
-‐
Locatie:  België    
-‐
Functienaam:  Service  Technieker  Benelux    
-‐
Tijdsregeling:  Voltijds  
-‐
U  helpt  onze  klanten  met  hun  technische  vragen  en  problemen.  
-‐
U  bent  60%  à  80%  van  de  werktijd  op  de  baan  (technische  bezoeken),  20%  à  40%  van  de  tijd  doet  u  
administratief  werk  thuis  of  op  kantoor.    
-‐
Weekendwerk,  vb.  tijdens  opstart  van  een  project  (enkele  keren  per  jaar),  technische  assistentie  op  
ĞĞŶďŽǁůŝŶŐƚŽƌŶŽŽŝ͕͙ŬƵŶŶĞŶǌŝĐŚǀŽŽƌĚŽĞŶ͘  
  
Takenpakket:    
  
-‐
U  stapt  nu  echt  in  het  hart  van  de  bowlingwereld,  in  een  onderneming  die  bowling  uitstraalt.  
-‐
Dagelijks  bent  u  in  contact  met  bowlingondernemers  en  hun  technische  staff.  
-‐
U  bent  het  technische  aanspreekpunt  voor  alle  klanten  met  Brunswick  Bowling  producten.  U  staat  de  
klanten  bij  met  ondersteuning  van  hun  bowling  machines,  baanonderhoudsmachines  en  hun  hard-‐  en  
softwarepakket.  
-‐
Opleiden  van  klanten  die  onze  producten  aankopen.    
-‐
Het  administratieve  luik  afwerken  (werkbonnen  maken,  problemen  noteren  en  opvolgen,  reporting)  
-‐
Periodische  meetings  met  je  leidinggevende,  het  technsiche  team  en  andere  afdelingen.  
  
Functie  eisen/competenties:    
  
-‐
Inzicht  in  de  bowling  en/of  leisure-‐industrie.  
-‐
Ontwikkelde  technische  competenties,  electro  ŵĞĐŚĂŶŝĐĂ͕ďĂƐŝƐ/d͕͙  
-‐
U  bent  graag  op  pad  en  helpt  graag  klanten.  
-‐
Af  en  toe  een  hotel  overnachting  en/of  een  weekend  werken  is  geen  probleem.  
-‐
Georganiseerd,  rigoureus,  net,  autonoom  en  proactief.  
-‐
Goede  communicatie  skills,  zowel  mondeling  als  schriftelijk  
-‐
Kennis  van  gebruikelijke  informaticapakketten  (Office,  Internet,  ͙͘Ϳ  
-‐
Tweetalig  (Nederlands  en  Engels),  frans  is  eenpluspunt.  
-‐
Minimaal  rijbewijs  B  
  
Geïnteresseerd?    
Contacteer  ons!  Stuur  je  CV  en  motivatie  door  naar  jobs@valckegroup.com    

