
Technische medewerker 

 

Grijp de kans om je talenten in te zetten voor een gezond bedrijf met zeer sterke 

ambities, waar een uitstekende werksfeer hand in hand gaat met een resultaatgerichte 

gedrevenheid! 

 

Als technieker sta je in voor de klantenontvangst van de technische dienst. Onderhoud, 

herstellingen van elektrische fietsen. Je passie voor techniek zal je hier maximaal 

kunnen uitoefenen in een goede werksfeer en groepsgeest. 

 

Aanbod: 

Je start een afwisselende job binnen een hecht team. 

Je krijgt een opleiding on-the-job, maar je beschikt eventueel al over enige ervaring 

en technische kennis en vindt snel je weg in een nieuwe werkomgeving. 

Unieke werkomgeving binnen een groeiende en boeiende sector. 

In ruil voor je inzet, commercieel talent, technische bagage en initiatief kan je rekenen 

op een aangepaste loon. Interne & externe opleidingen en veel e-bike plezier! 

 

Gewenst profiel: 

 

  Ontvangen van klanten en begrip voor hun wensen.  

  Je beschikt over enige technische kennis en passie voor techniek en fietsen. 

  Je voert nazichten, diagnose, herstellingen en controle's van de fietsen uit.  

  Pro-actief opvolgen en waken over de kwaliteit van de 

onderhoudswerkzaamheden. 

  Werken volgens planning en teamgericht. 

  Je zorgt voor een correcte administratie en rapportage van de afgeleverde 

werken. 

  Je ziet toe op veiligheid en netheid in de werkomgeving.  

  Je springt bij in de showroom wanneer nodig. 

  Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent voldoende assertief. 

  Je handelt pragmatisch/probleemoplossend en resultaatsgericht. 

  Je staat open om bij te leren van anderen en vraagt advies waar nodig. 

  Je spreekt uitstekend Nederlands, kennis engels en frans is een + 

  Je hebt goede sociale vaardigheden en bent een échte teamspeler. Een goede 

samenwerking en een toffe sfeer binnen het team en met de klanten zijn 

belangrijk voor jou. 

 

 

Contact opnemen 

 

Heb je interesse in deze mooie opportuniteit? 

Reageer dan met je cv + motivatiebrief via info@bikeconcept.be met vermelding 

"technische dienst" Je kan rekenen op de nodige discretie. 
 


