Onze opdrachtgever, Distri Pond is een gereputeerd totaalaanbieder van premium merkproducten voor vijveraanleg- en onderhoud. Het bedrijf richt zich via
een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde verdelers tot de professionele tuinaanlegger en de particuliere vijverliefhebber. Distri Pond is sinds 1992
toonaangevend op de Belgische markt van vijversystemen. Met een breed en innovatief assortiment en deskundig advies biedt Distri Pond professionele
oplossingen voor helder vijveren en wateropslag. Sinds 2019 behoort de firma tot het Zweedse SealEco AB dat deel uitmaakt van de Nordic Waterproofing
Group AB. Tuinaanleggers, tuinarchitecten en professionelen kunnen tevens beroep doen op Distri Pond Projects voor waterdichting in onderaanneming
en de voorbereiding en uitvoering van maatwerkprojecten. Distri Pond Academy biedt een brede waaier specifieke praktijkgerichte producttrainingen en
technische opleidingen voor de professional zoals o.m. de overdracht van expertise in het waterdicht maken van vijvers en opslagbekkens.
Ter versterking van de Operations, Projects & Technical Service teams, kijken wij voor de hoofdzetel in Vorst-Laakdal uit naar een ervaren (M/V) :

Service & Technical Support Specialist
Vijvertechniek

FUNCTIE

PROFIEL

• In deze veelzijdige en klantgerichte functie sta je in voor de
technische ondersteuning van verdelers, tuinaanleggers en
professionele eindklanten. • Vanuit het hoofdkantoor en tevens
op werven ter plaatse geef je deskundig advies inzake o.m.
waterdichting en folies, mechanische en biologische filtering en
zuivering, pomptechniek, verwarmingsinstallaties, verlichting,
leidingen en koppelingen, vijveronderhoud en geavanceerde
systeemoplossingen. • Binnen het projectenteam ben jij niet
alleen technical troubleshooter maar tevens eerste aanspreekpunt en expert in het plaatsen, monteren, opstarten en
aanpassen van de installaties, inclusief het in gebruik nemen
en afstellen van geavanceerde geautomatiseerde en
geconnecteerde vijvermanagementsystemen. • Collega's in
verkoop en service kunnen bij jou terecht voor o.m. advies,
productinformatie, offertestelling en klachtenbehandeling.
• Je werkt ook actief mee aan het organiseren en geven van
trainingen en opleidingen voor vakspecialisten en professionals.
• In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Operations
Manager Pond Technics.

• Voor deze boeiende en uitdagende binnen- en
buitendienstfunctie kijken we uit naar gemotiveerde
kandidaten met een techniche opleiding (bvb. electriciteit,
electromechanica, chemie) en een relevante ervaring in een
adviserende en ondersteunende functie binnen een
klantgerichte en multidisciplinaire service of projectenomgeving. • Ervaring in of kennis van vijversystemen en/of
zwembadtechniek is een voordeel maar geen vereiste.
• Je voelt je in elk geval sterk aangesproken door een
klantgerichte adviserende én uitvoerende functie met een
hoge graad van specialisatie. • Je steekt graag de handen
uit de mouwen en je bent hands-on, leergierig en
resultaatsgericht. • Je bent analytisch en organisatorisch
sterk en je beschikt over technisch inzicht en een
uitgesproken probleem-oplossend vermogen. • Je bent een
communicatief vlot teamplayer met sterke interpersoonlijke
vaardigheden en commercieel inzicht.

INTERESSE ?
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV t.a.v. Ilse
Pierloot, Search & Selection, Amerikalei 213, 2000
Antwerpen.
E-mail : i.pierloot@searchselection.com
Je vindt tevens een profielbeschrijving van deze functie op
http://www.searchselection.com. Een ernstige en discrete
behandeling van iedere kandidatuur is gewaarborgd.

AANBOD
Distri Pond is een dynamisch bedrijf dat deel uitmaakt
van een vooruitstrevende internationale groep. De
geschikte kandidaat mag uitkijken naar een motiverend
en marktconform salaris met bedrijfswagen. Met veel
aandacht voor de persoonlijk ontwikkeling van haar
medewerkers, biedt het bedrijf uitgebreide opleidingsmogelijkheden, een goede begeleiding en kennisdeling.

