Om de klanten van VELO Antwerpen kwalitatief te kunnen bedienen, is CLEAR CHANNEL BELGIUM
op zoek naar (m/v):

Hoofdtechnieker Velo Antwerpen
Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•

Technische ondersteuning geven aan het onderhoudsteam
Montage en demontage van fietsstations
Uitvoeren van onderhoudswerken, mechanische en elektrische herstellingen
Storingen aan elektronische uitrustingen opsporen en herstellen
De installatie configureren en afstellen
Interventies opvolgen en de informatie doorgeven

Profiel
•
•
•
•
•
•

je kent iets van elektriciteit door opleiding of ervaring
je verdiept je graag in technische details (analytisch ingesteld)
je bent communicatief en sociaal
je hebt een basiskennis PC (MS office toepassingen)
je bent bereid tewerken in shiften
Sommige weekends + feestdagen ben je van wacht

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•

Oplossingsgericht werken
Samenwerken in een team
Goesting hebben om bij te leren
Regels en afspraken nakomen
Zelfstandig en nauwkeurig werken

Talenkennis
•

Nederlands (zeer goed)

Aanbod
•
•
•
•
•

Job vol afwisseling en variatie
Contract van onbepaalde duur
Voltijdse vaste job
Werkvoertuig voor woon werkverkeer
Aantrekkelijk loonpakket met extra-legale voordelen

Plaats tewerkstelling
Velo Antwerpen
Mediaplein 7
2018 ANTWERPEN

VELO ANTWERPEN: we gaan voor een MOBIELE, LEEFBARE en SCHONE STAD!
Met meer dan 4000 deelfietsen en 300 stations biedt Velo Antwerpen een duurzame mobiliteitsoplossing voor
korte afstanden. Velo Antwerpen is een sterk merk dat staat voor zorgeloze mobiliteit doorheen de stad, handig
én snel. Dat kan enkel met gemotiveerde, enthousiaste en betrokken medewerkers. Daarom streven we in ons
personeelsbeleid naar het creëren en behouden van een gunstige, aangename werksfeer waarin talenten tot
ontplooiing kunnen komen en waarbij aandacht wordt gegeven aan een goed evenwicht tussen werk en privé.
Resultaatgericht, maar met een gezonde portie Fun! Welzijn op het werk en jezelf kunnen zijn, dragen wij hoog
in het vaandel. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen rekening
houdend met jouw profiel en ervaring.

Herken je jezelf in de functie en onze kernwaarden hieronder, aarzel dan niet om te solliciteren!
▪

Forward Thinking: medewerkers met hun blik op toekomst, die verder kijken dan wat vandaag mogelijk is

▪

Freedom: ondernemende medewerkers die vrijuit en creatief kunnen denken

▪

Flexibility: medewerkers die snel kunnen schakelen en creatief meedenken met de klant

▪

Fulfilling promises: medewerkers waarop we kunnen rekenen voor duurzame, degelijke en betrouwbare
oplossingen

▪

Fast: medewerkers die openstaan voor een heel snel veranderde omgeving

▪

Fairness: een omgeving waarin je jezelf kan zijn en een gevoel van samenhorigheid heerst

Interesse? solliciteer via email naar dhr Semun Alagas : semun.alagas@velo-antwerpen.be

