VACATURE

Mechanieker
Om ons team te vervolledigen zijn wij op zoek naar een ervaren mechanieker.
Induma tuinmachines is een familiale onderneming die reeds meer dan 25 jaar een sterke
waarde is binnen de sector.
U komt terecht in een bedrijf waar u kan werken met topmerken zoals Honda, Stihl,
Husqvarna, … die we verdelen in de ruime regio van Ieper. Daarnaast zijn wij ook exclusief
invoerder in België van meerdere sterke merken zoals BCS, Vari, … die we verdelen via een
dealernetwerk.
Op deze manier komt u met tal van machines in aanraking: boomzagen, heggenscharen,
bosmaaiers, doorslijpers, accumachines, hogedrukreinigers, loopmaaiers, zitmaaiers,
robotmaaiers, rupstransporters, houtversnipperaars, houtklievers, motocultoren, tractoren,
allerlei accessoires voor motocultoren / tractoren, generatoren, …

Functieomschrijving
Uw werk omvat volgende taken:





Onderhoud / Herstellingen aan allerlei tuinmachines (2-takt / 4-takt / diesel motoren)
Opzetten / Klaarzetten van allerlei tuinmachines
Installatie van robotmaaiers
Magazijnbeheer

Profiel






U heeft bij voorkeur een opleiding elektronica of mechanica doorlopen.
U spreekt vloeiend Nederlands & heeft kennis Frans
U bent klantvriendelijk, nauwkeurig, leergierig
U kan op zichzelf werken alsook in teamverband
U beschikt over een rijbewijs B of BE

Aanbod
Wij bieden u een functie in een standvastig bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring,
waar service en kwaliteit belangrijk is. U komt terecht in een jong dynamisch team.
Wij zorgen voor de nodige interne opleiding. U wordt marktconform verloond.
Geïnteresseerden kunnen hun cv mailen naar info@induma.be
induma tuinmachines, dehemlaan 5/b – 8900 ieper – 057.20 77 56 – info@induma.be – www.induma.be

VACATURE

Verkoper
Om ons team te vervolledigen zijn wij op zoek naar een ervaren verkoper.
Induma tuinmachines is een familiale onderneming die reeds meer dan 25 jaar een sterke
waarde is binnen de sector.
U komt terecht in een bedrijf waar u kan werken met topmerken zoals Honda, Stihl,
Husqvarna, … die we verdelen in de ruime regio van Ieper. Daarnaast zijn wij ook exclusief
invoerder in België van meerdere sterke merken zoals BCS, Vari, … die we verdelen via een
dealernetwerk.
Op deze manier komt u met tal van machines in aanraking: boomzagen, heggenscharen,
bosmaaiers, doorslijpers, accumachines, hogedrukreinigers, loopmaaiers, zitmaaiers,
robotmaaiers, rupstransporters, houtversnipperaars, houtklievers, motocultoren, tractoren,
allerlei accessoires voor motocultoren / tractoren, generatoren, …

Functieomschrijving
Als verkoper sta je in voor de realisatie & de professionele opvolging van het volledige
verkoopproces. Dankzij jouw technisch inzicht & klantgerichtheid kan je de klant perfect
begeleiden in zijn aankoopproces. Dit zowel in onze winkel, bij de klant ter plaatse, als
online.

Profiel






U heeft minimaal een bachelor diploma in een commerciële richting
U heeft een perfecte taalbeheersing Nederlands & een goede kennis Frans
U bent klantvriendelijk, nauwkeurig, leergierig
U kan op zichzelf werken alsook in teamverband
U beschikt over een rijbewijs B of BE

Aanbod
Wij bieden u een functie in een standvastig bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring,
waar service en kwaliteit belangrijk is. U komt terecht in een jong dynamisch team.
Wij zorgen voor de nodige interne opleiding. U wordt marktconform verloond.
Geïnteresseerden kunnen hun cv mailen naar info@induma.be
induma tuinmachines, dehemlaan 5/b – 8900 ieper – 057.20 77 56 – info@induma.be – www.induma.be

