SomatiFIE – Servicetechnieker
brandhaspels Regio Ring rond
Antwerpen

Wie zijn we?
Somati FIE is een snel groeiend bedrijf in Erembodegem en staat gekend als
dé referentie wanneer het gaat om duurzame brandveiligheid. We bieden
onze klanten een totaalpakket van producten en diensten aan om zich te
beveiligen tegen brand.
De Somati Fie Familie bestaat vandaag uit een 150 tal helden die dagelijks
het beste van zichzelf geven om onze klanten van A tot Z te ontzorgen. Vandaag
zijn wij op zoek naar een Fire Safety Hero die dagelijks instaat voor een
kwaliteitsvol onderhoud en de 1 op 1 vervanging van de brandhaspels bij
onze klanten.

Wat kan je van ons verwachten?
Een open werksfeer waarin iedereen elkaar met de voornaam
aanspreekt. Bij ons ben je geen nummer
Een commerciële en klantgerichte werkomgeving
Een doorgedreven opleiding die start met de Somati School om van jou
een expert in brandveiligheid te maken:
Je werkt de 1e maand samen met een ervaren collega technieker die
jou de kneepjes van het vak leert
Je krijgt een peter waar je altijd terecht kan voor technische en
praktische vragen. Regelmatig komt hij even bij je langs om van jou ook
een specialist te maken
Je teamleader komt uiteraard ook af en toe langs om te kijken hoe het
met je gaat
Wij vinden jouw feedback belangrijk en voorzien op basis hiervan
extra opleiding of training
Een organisatie waarin continu verbeteren centraal staat
De kans om zelfstandig en probleemoplossend te werken
Op regelmatige tijdstippen overlegmomenten met je teamleader, het
ideale moment om zelf ook aan te geven hoe je je voelt in de job en waar je
mee eventueel mee worstelt
Een VCA diploma binnen de 3 maand na opstart, indien je dit nog niet in je
bezit hebt
Een veilige werkomgeving waarin ieder lid van het team elke dag aan

meewerkt
Je komt op locaties waar niemand anders komt want ook op die
plaatsen moeten brandblussers onderhouden worden
GSM met abonnement en tablet
Camionette om je naar de klanten te verplaatsen
Je kan zelf kiezen wanneer je werkdag start in samenspraak met de collega’s
van planning, rekening houdend met de wensen van onze klanten.
Er wordt hard gewerkt bij Somati FIE maar er is ook tijd voor leuke
momenten. Er worden 3x per jaar regiomeetings ingepland zodat je samen met
je collega techniekers zicht krijgt op de resultaten en doelstellingen van
Somati FIE. Achteraf een hapje en drankje hoort er natuurlijk ook bij. Word jij de
topschutter binnen je team bij ons zaalvoetbaltoernooi? De collega’s
supporteren natuurlijk mee vanop de zijlijn. Onze jaarlijkse BBQ is intussen heel
gekend bij onze helden. Wil je de sfeer al even opsnuiven, bezoek dan zeker
onze website en klik door naar vacatures https://jobs.somatifie.be/nl

Je werkt binnen de regio waar je woont en vertrekt dagelijks van bij je
thuis naar je klanten.
Nationaal hebben wij op verschillende locaties boxen waar jij en je collega
techniekers jullie kunnen bevoorraden. Een koffietje en een babbeltje met je
collega behoort hier zeker tot de mogelijkheden.

Wie ben jij?
Je hebt technische feeling en steekt graag de handen uit de mouwen
Je hebt al een eerste werkervaring achter de rug bij voorkeur in een
buitendienstfunctie
Je vindt het niet erg om alleen te werken zonder directe collega’s om je
heen
Je gaat graag in overleg met klanten en geeft commercieel advies hoe
ze zich kunnen beveiligen tegen brand
Je hebt interesse in brandveiligheid en begrijpt het belang hiervan, een
kwalitatief onderhoud is namelijk onze topprioriteit
Je bent fysiek voldoende sterk om met brandhaspels te sleuren en op te
hangen
Je woont in een straal van 10km rond regio Antwerpen - Schoten Kapellen
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands
Kan je niet wachten om de nieuwe held van onze Somati F(amil)IE te worden en
wil je ASAP bij ons starten?
Klik door op Solliciteer nu of bel Lenny op het nummer 053/85 22 64 indien je nog
vragen of bijkomende informatie nodig hebt en misschien word jij wel onze
nieuwe collega!

https://www.somatifie.be/

