Wij krijgen veel vraag naar het repareren van kleine apparaten en
instrumenten voor de dentale markt. En zijn daarvoor op zoek naar een
enthousiaste fijnmechanische bankwerker.

MEDEWERKER TECHNISCHE BINNENDIENST
FIJNMECHANISCHE BANKWERKER
Werken bij All Dent is werken met een uitdaging. Het leveren van de hoogst
mogelijke kwaliteit, maar ook integriteit, een goede werksfeer en ple
zier in het
werk heeft bij ons prioriteit. Met de focus op kwaliteit en een sterke techni
sche
dienst heeft het bedrijf in de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen.
Tegenwoordig zijn wij een speler van formaat op de markt van t andheelkundige
praktijkinrichting en Dental equipment.

Wat ga je doen
Het betreft een nieuwe functie waarbij je veel verschillende en vooral kl
eine
apparaten gaat repareren. Naast het repareren van deze apparaten ben je o
ok
verantwoordelijk voor hoe de apparaten en instrumenten ons pand verla
ten.

Wat heb je in huis
•
•
•
•
•
•

Het is een instapfunctie op een LBO-/MBO werk- en denkniveau;
Je werkt gestructureerd;
Je bent bereid scholing te volgen;
Je bent geïnteresseerd in ﬁjne techniek;
Je bent creatief en zoekt naar de beste oplossing voor onze klanten;
Je woont in Veenendaal of directe omgeving

Wat bieden wij jou
Wij bieden je een leuke en afwisselende baan tegen een markt conforme
beloning. Daarnaast is er voldoende ruimte voor eigen initiatief en kri
jg je een
gedegen interne opleiding.

Hoe kan je solliciteren
Ben je enthousiast geworden en wil je graag werken voor ons mooie bedrijf,
kies dan voor de sollicitatiebutton of mail je motivatiebri ef met C.V. naar ons via
e-mail: sollicitatie @ alldent.nl
Ravelijn 15 | 3905 NT Veenendaal

www.alldent.nl
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Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

