
Kenis Service, gevestigd, Ouland 9 te Antwerpen, gespecialiseerd in nieuwbouw, 

ontwikkeling en reparaties van vacuüm-drukinstallaties voor de cleaning sector. Wij 

richten ons zowel op particuliere als industriële toepassingen. Vacuümwagens voor 

het reinigen van septische putten, hogedruk-wagens voor rioolonderhoud, combi-

wagens, die beiden verenigt en ADR-wagens voor gevaarlijke stoffen.  

Voor onze verdere groei zijn wij op zoek naar: 

 

Servicemanager 

Inhoud 

 

Als Servicemanager ben je verantwoordelijk voor het continu bewaken van de kwaliteit van onze serviceafdeling. 

Je stuurt hiervoor op een dagdagelijkse basis de mensen in de werkplaats aan. Je neemt verantwoordelijkheid 

over:  

 

• People management (aansturen en evalueren van de medewerkers in de werkplaats). 

• Planning en administratie. 

• Eindcontrole . 

 

Profiel 
 

• Je genoot een relevante technische opleiding. 

• Ruime ervaring in een industriële B2B-productie-omgeving. 

• Ervaring met ons product is een plus. 

• Je bent nauwkeurig en hands-on ingesteld. 

• Je bent organisatorisch sterk en pragmatisch ingesteld. 

• Je bent een enthousiaste People Manager met coachende leiderschapsstijl 

• Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels. Frans of Pools is een pluspunt. 

• Je bent steeds op zoek naar optimalisaties, zowel op technisch als administratief vlak. 

• Je houdt van afwisseling en bent een teamspeler. 

• Je kan vlot werken met een pc en eventueel kennis van Carfac is een pluspunt. 

  

Persoonsgebonden competenties 

 

• Je bent leergierig, resultaatgericht en hebt een passie voor techniek. 

• Je past je vlot aan aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) en bent stressbestendig 

• Je werkt graag samen in een hecht team, en gaat verantwoordelijkheden (zelfstandigheid) niet uit de 

weg. 

• Je plaatst de klant op de eerste plaats. 

 

Aanbod 

• Een contract van onbepaalde duur in een dynamisch en ervaren team, binnen een ambitieuze en 

groeiende KMO. 

• Een zeer gevarieerde job, die iedere dag andere uitdagingen brengt. 

• Marktconform verloningspakket volgens jouw opleiding en ervaring. 

• Een werkomgeving die gekenmerkt wordt door zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, 

ondernemingszin. 

Heb je interesse in één van onze vacatures?  

Zend je CV naar Kenis Service, Ouland 9, 2030 Antwerpen of mail naar info@kenisservice.be 
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