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In deze functie ben je samen met een collega van A tot 
Z verantwoordelijk voor de reparatieservice bij GMT. 
Je ontvangt reparaties, controleert nieuwe machines, 
stelt reparatieoffertes op, belt ze na en voert uiteraard 
ook de reparaties zelfstandig uit. Het is belangrijk dat 
je weet van aanpakken en oplossingsgericht bent. 
Het aandragen van ideeën en meedenken met het 
werkproces is zeer gewenst. De standplaats is Dordrecht 
maar het kan zijn dat je wel eens op pad moet om een 
klant op locatie te helpen. Dit moet geen probleem voor 
je zijn.

WAT BRENG JE VERDER 
MEE?
• Je hebt een technisch MBO- of HBO diploma 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal (basis) 
• In het bezit van een rijbewijs B 
• In staat om fysiek werk te verrichten 
• Zelfstandige werkhouding
• Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke 

functie 
• Woonachtig in de regio Dordrecht is een pre 

WAT KRIJG JE ER VOOR 
TERUG?
Een uitdagende fulltime functie in een prettig en 
informeel bedrijf. Je start met een tijdelijk contract met 
uitzicht op een vast contract, indien voor beide partijen 
de verwachting klopt. Een goed (marktconform) salaris, 
8% vakantiegeld en 26 vakantiedagen. Ontwikkelen op 
je vakgebied is mogelijk (graag zelfs!), waarbij de kosten 
worden vergoed. 

INTERESSE?
Wij zien jouw CV en motivatie graag verschijnen! Mail 
deze naar pz@gmtinternational.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Laura de Man op telefoonnummer 078-6524058 of mail 
naar laura.deman@gmtinternational.nl. 

Wij kijken uit naar jouw reactie!

---
Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
niet op prijs.

BEN JIJ NIET GEK TE KRIJGEN VAN TECHNIEK EN GA 
JE EEN UITDAGING NIET SNEL UIT DE WEG? DAN BEN 
JIJ WELLICHT ONZE NIEUWE (JUNIOR) MEDEWERKER 

TECHNISCHE DIENST!

FULLTIME (40 UUR)


