20 februari 2018

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER

(M/V)

BENELUX & DUITSLAND

Je Functie:
Na een intense opleiding ben je de spilfiguur bij de technische ondersteuning van onze klanten.

••Als expert geef je jouw deskundig advies aan klanten en definiëer je op basis van mechanische/ thermische/

dimensionale/ brandveiligheids-/akoestische eisen de beste oplossing op zowel economisch als technisch vlak. Op
deze manier help je om in nauwe samenwerking met de commerciële medewerkers projecten binnen te halen.
Je beheert en werkt technische documentatie uit met betrekking tot onze producten en de verwerking ervan.
Je helpt actief mee het Technical Support team te verbeteren door nieuwe marktontwikkelingen op te volgen,
ideeën in te brengen voor mogelijke verbeteringen van onze producten of onze werking en werkt zelf interne
projecten uit.
Je geeft ondersteuning bij de analyse van technische problemen tijdens of na de montage van onze producten.

••
••
••

Je Profiel:
Je bent industrieel ingenieur of bachelor bouwkunde, mechanica of elektromechanica.

••Een basiskennis Frans en Engels is noodzakelijk; kennis Duits is een pluspunt.
••Je bent nauwkeurig en oplossingsgericht, communicatief, klantgericht, flexibel en een echte teamplayer.
Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job met voldoende opleidingsmogelijkheden en
doorgroeimogelijkheden in een dynamisch bedrijf in volle expansie met daaraan gekoppeld een competitief loon,
extralegale voordelen en een bedrijfswagen.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar
jobs@joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76

nv

Joris Ide sa

• Hille 174, B-8750 Zwevezele • T. +32 (0)51 61 07 77 • F. +32 (0)51 61 07 79 • info@joriside.be • www.joriside.com

