Sanmedi BV
Populierenlaan 59
1911 BK Uitgeest
Tel. 0251-316482
www.sanmedi.nl
Vacature servicemonteur/magazijn medewerker
Bedrijfsprofiel:
Sanmedi bv is sinds 1981 importeur van aangepast sanitair voor mindervalide mensen en senioren.
Wij hebben ons de afgelopen 30 jaar gespecialiseerd in de levering en het installeren van producten
die het mogelijk maken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Onze dienstverlening is gericht
op veiligheid, hygiëne, functionaliteit, comfort, behoud van zelfstandigheid en eigen waarde voor
onze afnemers.
De stijlvolle en ergonomisch gevormde producten zijn leverbaar in alle prijsklassen. De gevarieerde
uitvoering van de producten zorgt ervoor dat deze te combineren zijn in bestaande situaties. Het
ruime assortiment biedt niet alleen voordelen in thuissituaties, hotels, vakantieparken en openbare
gelegenheden maar ontlasten ook verpleegkundigen in ziekenhuizen, zorginstellingen en hospices.
In ons assortiment vindt u o.a. douchewc’s (reiniging met water), sta-op toiletliften, (aangepaste)
closetzittingen, bad liften, stoma toilettafel, instapbaden met deur, in hoogte verstelbare systemen
voor wastafels, baden, douchebrancards en aankleedtafels, bad liften, handgrepen en toiletsteunen.
Dit assortiment wordt regelmatig aangevuld met noviteiten.
Om de groeiende markt goed te kunnen bedienen is er een vacature voor een

servicemonteur/magazijnmedewerker
Onze nieuwe collega zal ongeveer 2 dagen in het magazijn werkzaam zijn. Dit betekent dat hij/zij de
voorraad beheert en controleert. Goederen verzendt en in ontvangst neemt en voorbereidende
aanpassingen verricht aan de te installeren (maatwerk) voorzieningen. De overige 3 dagen verzorgt
onze nieuwe collega de onderhoudscontracten van de geplaatste voorzieningen, het installeren van
de (maatwerk) voorzieningen en het oplossen van storingen in geheel Nederland. Hiertoe staat onze

servicewagen ter beschikking. Onze nieuwe collega dient over de volgende vaardigheden te
beschikken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Water- en elektro technische kennis. Bouwkundig is een pré
Installatievaardigheden
Rijbewijs B
VCA- en heftruckcertificaat zijn een pré
Affiniteit met de doelgroep (o.a. minder valide mensen, zorginstellingen, ziekenhuizen, e.d.)
Inlevingsvermogen
Communicatief vaardig en klantvriendelijk
Dienstverlenend
Een flexibele instelling
Zelfstandig kunnen werken en creatieve oplossingen kunnen bedenken en toepassen
Geen 9.00 – 17.00 mentaliteit maar wel een no no-nonsense mentaliteit
Een representatief voorkomen
Onze nieuwe collega is bij voorkeur woonachtig in de Randstad

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een klein enthousiast bevlogen gezellig team van collega’s
Salaris in overleg en afhankelijk van kennis en ervaring
Fulltime baan
Bij gebleken geschiktheid na een jaar de mogelijkheid van een vast dienstverband
Pensioen, vakantiedagen en –geld conform cao klein metaal
ADV-dagen conform cao klein metaal
Zakelijke telefoon
Mogelijkheid tot het volgen van relevante cursussen
Veelzijdig afwisselend werk met grote mate van vrijheid en eigen initiatief
Open communicatie met respect voor elkaar
Platte informele organisatie structuur

Neem contact op met Peter Jonker (06-12303131/pj@sanmedi.nl) of Monique Eijke (0615446794/me@sanmedi.nl)

