
Service Line medewerker - 2e lijn

support* (Mechelen, BE)

Referenznummer 688593901
Stand: 06.02.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
SMA Solar Technology AG 
#bethechange 

Standort:
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Sonstige Berufe

Ansprechpartner: 
Herr Sascha
Biedermann 
HR Business Partner 

Met
bijna
40
jaar

ervaring en een wereldwijd geïnstalleerd vermogen van >100 gigawatt, heeftSMA Solar
Technology AG een unieke kennis op het gebied van oplossingen voor
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zonnestroomprojecten. Het uitgebreide gamma bestaat onder andere uit krachtige
zonnestroomomvormers en opslagsystemen, intelligente oplossingen voor energiebeheer
en alomvattende services die het leven van de klant vergemakkelijken. In 2009 opende SMA
Benelux te Mechelen als verkoops- en service filiaal voor de Benelux markt. Inmiddels staan
we met meer dan twintig collega’s in voor verkoop, opleidingen en de dienst naverkoop. 

Jouw verantwoordelijkheden
Technische ondersteuning geven per telefoon en e-mail aan onze klanten over onze
producten.
Foutdiagnoses uitvoeren aan de hand van een sotware en omruilbeslissingen nemen.
Nauwgezet alle gedane acties registreren en documenteren in ons SalesForce systeem.
Indien nodig, overleg voeren met het service departement in Duitsland voor complexe
technische kwesties.
In een sterk groeiende zonne-energiemarkt bijdragen tot een groene toekomst!

Jouw profiel
Een diploma in IT of elektro-technische richting of kennis door ervaring in een technisch
en IT- ondersteunende functie; ervaring in een (technische) telefoon-helpdesk functie is
een plus.
Je spreekt perfect Nederlands en je kan je zeer goed uitdrukken in het Frans of
omgekeerd of bent tweetalig en met een goede kennis van het Engels (gesproken en
geschreven).
Goede communicatievaardigheden en een klantgerichte attitude, gekoppeld aan de
nodige overtuigingskracht en stressbestendigheid.
Op een flexibele, leergierige en betrouwbare manier deel uit willen maken van een
enthousiast team.
Je kan vlot overweg met het MS Office pakket (outlook, word, excel) en ervaring MS
Teams is een plus

SMA biedt u
Werken bij één van de beste werkgevers in Europa en marktleider
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Een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden zoals een competitief salaris, 13de
maand, maaltijdcheques, woon-werk vergoeding en 32 verlofdagen
Degelijke trainingsprogramma’s en opleidingen en een goede begeleiding

Your checklist
You're a student
Your internship lasts from three to six months, with a weekly working time of 40 hours
As part of a voluntary internship, you can stay with us for a maximum of three months
Your start is possible from April 2019
You would like to write a thesis afterwards, here is the possibility
You will receive a remuneration of € 750.00 per month
Fits everything - then apply

#bethechange The Talent Campus is looking forward to receive your application!

Your contact is Themis Heuvel | HR Business Partner | Tel.: +49 561 9522-0* SMA is
committed to diversity and equal opportunity - unattached of gender, age, origin, religion,
disability or sexual orientation.

Bitte im Betre  der Bewerbung folgende Referenznummer angeben: 688593901

Dieses Angebot auf Karriere Südniedersachsen aufrufen:
https://www.karriere-suedniedersachsen.de/stellenangebot/582990
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