
Technieker:  Elke herstelling telt 

Het contact met de klant primeert bij Emrin en daarom hee4 onze winkel een compleet uitgeruste 
nieuwe atelier om snelle service te leveren in overleg met de klant. Of het nu gaat om een pla>e 
band van een klassieke fiets, een leasing e-bike die binnenkomt voor een onderhoudsbeurt of een 
koersfiets voor een nieuwe groepset. Bij EMRIN weten we er raad mee. Weet je zelf (nog) niet hoe je 
het probleem kan oplossen, kan je bij je collega’s terecht voor raad. 

Hoe ziet je dag eruit? 

Je neemt de bijzonderheden van de dag door met je collega’s. De geplande reparaMes moeten zoals 
elke dag zo snel mogelijk af zijn Het is mooi weer, dus de kans is groot dat ook vandaag een drukke 
dag zal worden. 

Je begint met de reparaMebeurt aan een E-bike of een koersfiets. Tijdens het afstellen merk je dat er 
een Mk in de trapas zit. Even een telefoon met de klant en je weet of je verder repareren mag. De 
klant is blij dat je de trapas meteen kan herstellen. Dat dit allemaal in één dag kan omdat we bijna 
alle onderdelen op voorraad hebben, betekent jouw eerste blije klant van de dag. 

De eerste ‘tussendoortjes’ komen binnen. Dat betekent dat je tussen de reparaMes door bijvoorbeeld 
een nieuwe fiets rijklaar maakt voor een wachtende klant. Net als alle andere fietsen krijgt ook deze 
maximale aandacht.  

De rest van de middag is er zoals alMjd veel afwisseling. Nieuwe fietsen rijklaar maken en nog een 
paar reparaMes. Je besluit de dag met een klant die op de valreep met een lekke band binnenkomt. 
Dat repareer jij wel even snel. Een kwarMer later kan hij alweer vrolijk fietsend verder. 

Wat vragen we van jou? 

Je bent enthousiast en sleutelt met passie aan fietsen en E-bikes 

Je hebt bij voorkeur ervaring in de fietstechniek 

Je werkt niet alleen in de week maar ook zaterdag is deel van je werkweek  

Je inspireert je collega’s en de klanten met je passie voor de fiets 

Je kan je flexibel opstellen wat de inhoud van je job betre4 

Je bent nieuwsgierig naar alle nieuwe ontwikkelingen in de fietswereld en volgt regelmaMg opleiding 
samen met je collega’s 



Wat bieden wij? 

Nieuwe werkplaats 

Een aangename werkomgeving  

Een volMjds of deelMjds contract met een marktconform loon 

Eindejaarspremie, fietsvergoeding en vakanMegeld 

Een bedrijfsfiets 

KorMng op ons hele assorMment 

Maximale ontplooiingskansen van al je talenten 

RegelmaMg opleidingen om bij te blijven in de snel evoluerende fietstechniek 

Zin in deze uitdaging? 

Stuur je CV en waarom jij graag mee wilt sleutelen naar info@emrin.be tav Romy
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