Werken bij Gauddi betekent werken in een snel groeiend, internationaal georiënteerde
onderneming. Gauddi levert innovatieve software, voor digital signage (narrowcasting) oplossingen.
Onze klanten zijn actief in meer dan dertig landen wereldwijd, in diverse sectoren, waaronder
corporate, retail, venue en food. Wij zijn gevestigd in Moordrecht en op zoek naar een fulltime;

INSTALLATEUR (buitendienst)
Dit ga je doen:
•
•
•
•
•

Installatiewerkzaamheden, veelal op locatie.
Uitvoeren van probleemdiagnose, beantwoorden van technische vragen en oplossen van
problemen mbt hardware en software producten.
Registratie van support aanvragen in het systeem.
Uitvoeren van field service bestaande uit het op locatie uitvoeren van een probleemanalyse,
reparatiewerkzaamheden & installatiewerkzaamheden (uitgesloten elektra aansluitingen).
Alle overige voorkomende werkzaamheden.

Je werkomgeving: Het kantoor van Gauddi staat in Moordrecht (Gouwepark). Hier werken ongeveer
30 medewerkers binnen een groeiend bedrijf. Er heerst een informele sfeer waar collega’s in een
hecht teamverband samenwerken.
Daarnaast ben je veel op weg naar klanten om daar installatiewerkzaamheden uit te voeren of
(installatie)problemen op te lossen.
Ben jij: Werk jij zelfstandig? Ben je positief ingesteld, klantvriendelijk en communicatief sterk? Zorg
jij dat je met je pro-actieve instelling mogelijkheden benut en problemen voorkomt? Heb jij
technisch inzicht en een oplossingsgerichte instelling? Dan zijn wij op zoek naar jou en nodigen wij je
graag uit om te solliciteren.
Verder heb je:
•
•
•
•
•

Technisch inzicht.
Kennis van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift.
Kennis van Microsoft Office.
Affiniteit met IT.
Een rijbewijs.

Wat bieden wij jou: Een afwisselende baan in een enthousiast team met ruimte voor eigen initiatief,
waarin je de mogelijkheid krijgt om je eigen stempel op de functie te drukken. Dit doe je in een
stabiele organisatie die opereert in een groeimarkt met innoverende producten waar momenteel veel
vraag naar is. Wij bieden je goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en een aanstelling in het
vooruitzicht. Samenwerken en plezier in je werk ‘Enjoy’, zijn belangrijke kernwaarden binnen ons
bedrijf.

Ben je enthousiast? Heb je interesse en vind je dat jij de juiste kandidaat bent? Stuur dan je cv met
motivatie naar; Gauddi b.v., t.a.v. Charlotte Tekol, Adviseur HR, Afdelingen P&O via email:
c.tekol@gauddi.com

