COMMERCIËLE
COOL GUY/GIRL/X
MET LIEFDE VOOR
TECHNIEK
WAT WIJ JOU KUNNEN BIEDEN
WAT JIJ ONS KAN BIEDEN

● Je genoot een technische
opleiding.

● Je hebt affiniteit met

koeltechniek en/of elektriciteit.

● Nauwkeurig werken is jouw

Qua jobinhoud

Dat we je niet aan je lot zullen overlaten, maar net heel
grondig zullen opleiden, is een evidentie. Je vertrouwen
neemt toe, net als je kennis, waarna je probleemloos
standaardoffertes kan opstellen, en meehelpt aan
orderinput, met artikelcreatie in ons computersysteem.
Afhankelijk of we de benodigde componenten al dan niet
op stock hebben, leid je meteen de levering in goede
banen, ofwel plaats je een bestelling bij een van onze
leveranciers.

ding, in techniek én administratie.

In het magazijn en op kantoor behoud je het overzicht
omtrent het beheer en de logistiek van onderdelen.
Technische documentatie bewaar je of werk je bij waar
nodig.

basiskennis van Engels en Frans?
(N)ice!

Waar je kennis gericht zijn op koeling, is je persoonlijkheid
warm. Je ondersteunt onze klanten, vooral via e-mail, maar
soms ook telefonisch. En heb je zelf een technische vraag,
dan kan je zeker bij je collega’s terecht.

● Naast Nederlands ook wel wat
WIE ZIJN WIJ

Crionovo is de aanhoudend frisse wind in de
wereld van koeltechniek. Complexe
koelvraagstukken die anderen een brainfreeze
bezorgen, daar zetten wij onze tanden in zonder
een krimp te geven.
Presentatiekoeling, snelkoelers, toestellen voor
voedselveilig bewaren en portioneren van
voedingswaren in grootkeukens tot zelfs complexe
(scherf)ijsmachines, we blijven er allemaal ijzig
kalm onder.
Hou ook jij als administratief wonder het hoofd
koel, waar anderen het hoofd bij verliezen, dan
heb je vast oren naar een job bij Crionovo.

Qua jobaanbod
Een functie bij Crionovo staat synoniem voor:

● een vaste job in een groeiend groothandelsbedrijf.
●aangemoedigd
een omgeving waarbij kennis uitbouwen wordt
en er heel wat aandacht uitgaat naar
(voedsel)veiligheid.

●eenafwisselend
werk en een flinke dosis zelfstandigheid, na
opleidingsperiode.
●vlakke
een toffe, amicale sfeer in een kleine groep binnen een
organisatie.
● een bovengemiddelde verloning met heel wat extra’s.
●heelwerken
in een nieuw, goed geïsoleerd kantoorgebouw met
wat natuurlijk licht in Geluwe-Wervik.

DE SMAAK TE PAKKEN

Contacteer dan Noël Steen
0471/38.38.80
jobs@crionovo.be

