WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE
(LEERLING) WITGOEDMONTEUR
EP:Voordeelland is dé grootste elektronica en witgoed speciaalzaak van Texel. Met de
grootste belevingswinkel in Oudeschild. EP:Voordeelland beschikt over een team van
experts die deconsument graag adviseert op het gebied van beeld, witgoed, geluid en
klein huishoudelijk apparatuur. Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.

KOM WERKEN BIJ DÉ ELEKTRONICASPECIALIST VAN TEXEL
Wij zijn per direct op zoek naar een

Enthousiaste (leerling) witgoedmonteur - fulltime (M/V)
Wat verwachten we van jou?
• Je bent handig en hebt technisch inzicht
• Je bent beschikbaar van maandag t/m zaterdag
• Je bent in het bezit van rijbewijs B
• Je beschikt mogelijk over passende werkervaring
• Je gaat proactief te werk, je deelt jouw ideeën over de aanpak van reparaties en gaat uitdagingen niet uit
de weg.
Wat ga je doen?
Als witgoedmonteur geef je witgoed een tweede leven! Je voert onderhoud en reparaties uit aan witgoedapparaten: van wasmachines tot vaatwassers.
Hoe ziet een werkdag eruit?
Je start je dag met een kopje koffie, dan ga je naar de werkplaats en na overleg met collega monteurs
aan de slag. De aan jou toegekende defecte witgoed, ga je onderzoeken op het niet functioneren. Daarna
(eventueel na overleg met een ervaren monteur) voer je de herstelwerkzaamheden uit, tijdens het uitvoeren
van reparatie, zijn er collega’s in de werkplaats aanwezig om je eventueel assistentie te verlenen.
Wat kun je van ons verwachten?
• Werken bij de meest servicegerichte elektronicazaak op Texel
• Een prima salaris (salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring)
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
• 5 daagse werkweek, volgens maandrooster
• Personeelskorting op consumenten elektronica
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en/of nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Twijfel dan niet en stuur je CV naar: dimitri@epvoordeelland.nl
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