WIFAC ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE SERVICE TECHNIEKER
Wifac is een groot handelshuis dat zich richt op de verkoop en marketing van producten en diensten voor vrijwel alle
segmenten van de grafische industrie. Wij zijn onder andere actief op het gebied van drukken, prepress, afwerking,
supplies, grafische ICT en nog veel meer. We zijn onze klanten van dienst door mee te denken over het realiseren van
verbeteringen in hun productieproces, efficiency en concurrentiekracht en bieden daarbij de beste merken, producten en
oplossingen. En natuurlijk niet te vergeten de beste mensen met een uitzonderlijke knowhow en servicegerichte
mentaliteit.
Wifac is een flexibele speler en deskundige partner voor de gerenommeerde Duitse drukpersenfabrikant Koenig & Bauer
AG (KBA) en heeft ook op het gebied van prepress en afwerken merken van wereldnaam en –faam in huis. Merken die
allemaal ondersteund worden door een uitstekende service.
Voor de uitbreiding van de servicegroep drukken bij onze Belgische vestiging, die verantwoordelijk is voor alle installaties,
het onderhoud en de reparaties van de hoogtechnologische machines van KBA, zijn we op zoek naar een jonge en
enthousiaste:

SERVICE TECHNIEKER (m/v)
Als service technieker zorg je ervoor dat onze complexe machines optimaal functioneren. Je hebt flink wat technische
kennis en bent ook geïnteresseerd in een verdere uitbreiding hiervan. Technici die mechanisch/elektronisch ofwel
mechanisch/druktechnisch inzetbaar zijn, hebben een streepje voor bij Wifac. Onze technici verlenen regelmatig, onder
hoge druk, eerste hulp aan onze klanten en daarom zijn ook sociale vaardigheden van groot belang. Je luistert en
analyseert goed en lost problemen zo snel mogelijk op. Je bent het visitekaartje van Wifac, dus wat er ook gebeurt, je
houdt het hoofd koel. Je functioneert net zo makkelijk zelfstandig als in teamverband en bent flexibel inzetbaar.
Voor deze uitdagende en afwisselende functie zoeken we een kandidaat met een diploma Electromechanica, Mechanica,
Electrotechniek of vergelijkbare opleiding, die zich thuis voelt in de grafische industrie en dan bij voorkeur ook enkele
jaren werkervaring heeft met drukpersen. Je bent sterk in probleemanalyse en in het oplossen van uiteenlopende
elektromechanische storingen. Voor deze functie is het belangrijk dat je initiatiefvol bent en dat je klant- en
oplossingsgericht kan denken. Je hebt een parate praktische tweetaligheid Nederlands-Frans en een goede beheersing
van de Duitse taal. In het kader van de interne rapportage is enige kennis van de belangrijkste MS Office programma’s
belangrijk.
Werken bij Wifac is werken in een professionele en vooruitstrevende internationale organisatie, met prettige collega’s.
Samen met onze leveranciers zullen we je vaktechnische- en persoonlijke ontwikkeling begeleiden en verder uitbouwen.
Daarnaast kun je bij Wifac rekenen op een goed salaris met een representatieve bedrijfswagen, smartphone en laptop.
Niet contractueel vastgelegd zijn de vrijheid, informele werksfeer en collegialiteit. Die kun je het beste zelf aan den lijve
ondervinden.
Ben je geïnteresseerd in deze boeiende functie, stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar Veronique Pfaff, afdeling
personeelszaken, e-mail: veronique.pfaff@wifac.nl. Wil je meer informatie over Wifac en over deze functie, dan kun je
contact opnemen met Dirk Meert, service manager, e-mail dirk.meert@wifac.be.

De kracht van Wifac: de merken, de mensen, de mentaliteit.

