Ter versterking van onze Tech Doc afdeling in Zaventem zoeken we een (m/v):

Document Specialist
Jouw impact
●
●
●
●
●
●

Je schrijft en edit teksten en data voor het Viessmann productgamma.
Je waakt over de tijdige implementatie van de documenten van Viessmann producten.
Je werkt met gespecialiseerde software om productbeschrijvingen te vernieuwen en up-to-date te houden.
Je maakt, controleert en corrigeert prijslijsten, handleidingen, montage-documenten, service-documenten en
planningsdocumenten.
Je neemt initiatieven om tijdig en efficiënt alle documenten op een zo volledige manier te verspreiden: op papier, via het
internet, via websites en ook via iPad.
Je monitort de afgesproken doelstellingen.

Wie je bent
●
●
●
●
●
●
●
●

Je hebt een technische opleiding genoten of een gelijkwaardige ervaring.
Je hebt bij voorkeur ervaring in een technische functie.
Je schrijft vlot Franstalige en Nederlandstalige teksten.
Je bent een digitale wizard en je werkt vlot met Google suite toepassingen.
Je werkt nauwgezet en geconcentreerd.
Je bent een teamplayer;
Je bent tweetalig: Frans, Nederlands en je beschikt over een passieve kennis van het Duits en het Engels.
Je bent stressbestendig en je werkt nauwkeurig.

Ons aanbod
●
●
●
●
●

Een competitief salaris, aangevuld met extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatie- en
arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenplan en een groeibonus.
Een voltijds contract van onbepaalde duur met mogelijkheid om onmiddellijk in dienst te treden.
Intensieve training en continue bijscholing.
Stabiel en groeiend bedrijf met een duidelijke toekomstvisie.
Prettige en motiverende werksfeer in een ecovriendelijk kantoor.

Wie we zijn

VIESSMANN is één van de sterkste merken in de Belgische bouwwereld. De focus ligt op verwarming en energie voor
particulieren, bedrijven en organisaties. Het doel van VIESSMANN is ‘leefruimten creëren voor de toekomstige generaties’.
VIESSMANN biedt hiervoor producten van topkwaliteit zoals warmtepompen, zonnepanelen, thuisbatterijen en superefficiënte
gasketels die ook op groene waterstof en biopropaan werken. De hoofdkantoren van VIESSMANN Climate Solutions bevinden
zich in Berlijn en Allendorf. Met 22 productievestigingen en 120 verkoopkantoren wereldwijd is Viessmann internationaal
georiënteerd. Met een omzet van ca. 2,8 miljard euro en 12.750 medewerkers is het Viessmann merk zonder twijfel dé
referentie in de verwarmingssector. VIESSMANN BeNeLux bestaat uit vijf filialen, stelt 225 medewerkers tewerk en realiseert
een omzet van méér dan 120 miljoen euro.
Solliciteren kan per e-mail: jobs@viessmann.be met vermelding van referentie: Documentspecialist/2021

