Vacature: Technisch Medewerker Reparatie & Onderhoud
Over ons
Corio Espresso Service (‘CES’) is een onderneming met haar roots in Zuid-Limburg waar al 24 jaar de liefde voor koffie de
hoofdrol speelt. Opgericht in 1996, toen nog onder de naam ‘Solo Moderno’, zijn we begonnen met het verkopen van
(volautomatische) koffiemachines. In 1997 worden deze koffieapparaten ook gerepareerd. Na twee verhuizingen (2004 en 2015)
is de zaak gevestigd op de Heerlerbaan 275. Sinds de laatste verhuizing hebben we ook een unieke eigen koffiebranderij met als
label ‘Corio Caffe’.
CES omvat op dit moment de volgende activiteiten maar is sterk aan het groeien en nieuwe markten aan het ontwikkelen:
Verkoop van een hele range aan koffiemachines van volautomaten (onder andere met app-ondersteuning) maar ook
klassieke pistonmachines en aanverwante artikelen
Reparatie en onderhoud van koffievolautomaten en pistonmachines
Verkoop van een eigen lijn reinigingsproducten specifiek voor koffiemachines
Sinds kort leveren we ook een hele range aan thee

De vacature
Wij zijn op zoek naar een technische man/vrouw die bij ons als allround reparatie- en onderhoudsmonteur in de werkplaats aan
de slag wil. Deze functie van Technisch Medewerker Reparatie & Onderhoud kan op termijn uitgroeien naar onze Chef
Werkplaats met een 3-4 reparateurs.

Criteria
Je moet voldoen aan de volgende criteria:
Je hebt technisch inzicht
Je heb enige kennis van elektrotechniek en vaardigheden in fijnmechanica
Je kunt werken in een klein team maar kan ook zelfstandig werken
Je bent communicatief vaardig om probleemanalyses goed te verwoorden en terug te koppelen
Je bent in het bezit van minimaal een rijbewijs B
De opleiding tot Technisch Medewerker wordt door ons intern verzorgd. Indien je bent opgeleid en aan onderstaande
capaciteiten beschikt, dan is er op korte termijn een doorgroeimogelijkheid naar eerst assistent chef werkplaats en op
middellange termijn naar chef werkplaats. De talenten die we daarin zoeken zijn:
Contact onderhouden met klanten waaronder prijsopgaves maken, bespreken en bij opdracht het werk inplannen en
(laten) uitvoeren. Als het toestel klaar is de klant informeren dat het toestel gehaald/gebracht wordt. De mogelijkheid tot
het uitgeven van een leenapparaat is aanwezig.
De bestaande werkprocedures bewaken en deze bij wijzigingen ook implementeren in de werkplaats
Inkoop en voorraadbeheer van de onderdelen en magazijnbeheer
Bijhouden van technische kennis en kennisoverdracht aan collega medewerkers werkplaats Hiervoor zijn communicatieve
vaardigheden en regelmatig overleg met verschillende fabrikanten en leveranciers nodig.
Plannen en organiseren van de werkstroom
Regelmatig meepraten/meedenken in het overleg tussen branderij, verkoop/directie en werkplaats.
Spreekt deze vacature je aan en zoek je een nieuwe uitdaging in een kleine organisatie van momenteel 6 collega’s en op termijn
van ongeveer 10 personen, stuur je je motivatiebrief en CV per e-mail naar info@corio-es.nl. Een gesprek zal dan met je worden
afgestemd.

Wij bieden
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, veel flexibiliteit in werktijden, een hele prettige werkomgeving in een kleine organisatie
waar goede koffie en thee heel belangrijk is. Wil je met ons meegroeien de komende jaren en op termijn ook mede
verantwoordelijkheid dragen; wij horen graag van je.

