ETECH-trainingen
Werken bij ETECH-trainingen betekent werken in een groeiend bedrijf dat ambitieus is en een toonaangevend bedrijf is binnen
de elektronica industrie. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze klanten en hebben
klanttevredenheid hoog in het vaandel staan.

Junior trainer/consultant
Functieomschrijving
ETECH-trainingen zoekt:
een enthousiaste collega met MBO/HBO werk- en denkniveau, die bij voorkeur werkervaring heeft binnen de elektronica
industrie. Ben jij een sterk en daadkrachtig persoon en klaar voor een nieuwe uitdaging, dan zou werken bij ETECH-trainingen
wel eens de volgende stap in je carrière kunnen zijn.
Dit ga je doen:
Als junior trainer/consultant ben je het visitekaartje van onze onderneming. Na een gedegen interne opleiding geef je onder
andere training in printplaattechnologie en geef je training in international erkende IPC (Assocation Electronics Industries)
richtlijnen. Tevens ontwikkel en verzorg je trainingen binnen de elektronica industrie. Je zorgt voor een maximale
klanttevredenheid en klantbediening.
Je werkomgeving:
De trainingen verschillen van duur en worden meestal 1 tot 5 dagen incompany bij de klant verzorgd of op een van de locaties
van ETECH-trainingen in Eindhoven of Heerlen. Onze hoofdvestiging is in Heerlen.
Je hebt kennis van:
- Elektronica (bij voorkeur maar niet persé noodzakelijk)
- MS office en/of iworks
- Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift
- Spreek of beheers je nog een andere taal is dat een pré
- Bent in het bezit van een rijbewijs B
Jouw profiel
Ben jij een enthousiast en energiek persoon met een MBO/HBO opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau (bij voorkeur
elektrotechniek of elektronica). Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie om klanten zo
optimaal mogelijk van dienst te zijn? Dan nodigen wij jou hierbij graag uit om te solliciteren.
Competenties
• Creatief • Analytisch • Overzicht en inzicht
• Opdrachtgevergericht • Kwaliteitsgericht • Resultaatgericht
• Communicatief • Flexibel • Bereidheid tot leren en reizen
• Teamplayer • Stressbestendig • Representatief
Ons aanbod
Wat bieden wij jou?
- Een afwisselende functie binnen een dynamisch, volop groeiend en informeel bedrijf
- Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding
- Prettige, informele werksfeer met veel ruimte voor eigen initiatief
- Marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een aanstelling met uitzicht op een vast contract
- Fulltime
Informatie
Nadere inlichtingen over de functie-inhoud kun je inwinnen bij Desiree van der Meer of Nadine Luijten (Backoffice) telefoon
045-711 23 90.
Jouw reactie
Ben je enthousiast?
Als je interesse hebt, stuur dan een schriftelijke sollicitatie voorzien van je motivatie t.a.v. ETECH-trainingen, Afdeling P&O,
Oliemolenstraat 60, NL-6416 CB Heerlen of per e-mail: jobs@etech.training
Voor indiensttreding vragen wij een bewijs van goed gedrag.
Meer informatie over onze organisatie vind je op http://etech.training
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