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vacaturE bij dqn
Service Technieker
Je JOB
Je bent verantwoordelijk voor het bouwen, leveren en in dienst stellen van machines.
Daarnaast doe je ook de na-service en het onderhoud. Je bent in staat om een technische
uitleg te verschaffen aan klanten en kan hen verder helpen tijdens technische interventies.
Je werkt tijdens daguren en woont bij voorkeur in regio Antwerpen.
Bij DQN kom je terecht in een maakindustrie die zijn hoogstaande kwalitatieve
bandenmachines internationaal verkoopt. Service en innovatie zijn van groot belang.

Je profiel
Je bent in het bezit van een technisch diploma richting elektromechanica of gelijkwaardig
door werkervaring. Je beschikt over een goede allround technische achtergrond waarbij je
advies kan geven aan de klant. Je kan machines monteren/installeren en onderhouden. Je
bent flexibel naar verplaatsingen toe en werkt ofwel bij de klant ofwel op het hoofdkantoor.
Je spreekt vlot Nederlands en Frans, je kan jezelf behelpen in het Engels.

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende functie aan met veel ruimte voor eigen initiatieven in een
professionele, familiale en aangename werksfeer.
Wij voorzien een motiverend salarispakket in lijn met je ervaring.
Interesse? Stuur uw CV door naar bertrand@dqn.be of bel op het nummer
03/201 51 10 voor meer informatie.
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VACATURE bij DQN
GRAFISCH ONTWERPER COMMUNICATIE
JE JOB
Bij DQN kom je terecht in een maakindustrie die zijn hoogstaande kwalitatieve
bandenmachines internationaal verkoopt. Service en innovatie zijn van groot belang.
Je bent medeverantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten en verdere uitbouw van
ons merk: graﬁsch ontwerp, opzetten van off- en online campagnes, content beheren van
websites en webshops, beheer sociale media & online aanwezigheid, optimaliseren van
SEO/SEA campagnes en algemene marketingcommunicatie.

JE PROFIEL
Je bent in het bezit van een bachelor diploma in een marketinggerelateerde richting.
Je beheerst courante graﬁsche software zoals Indesign en Photoshop.
Je hebt ervaring met sociale media beheer en online advertising en kent je weg op de
verschillende platformen.
Je bent proactief, hands-on en neemt initiatief.
Je beschikt over een goede gesproken en geschreven kennis van het Nederlands, Frans
en Engels.

ONS AANBOD
Wij bieden je een uitdagende functie aan met veel ruimte voor eigen initiatieven in een
professionele, familiale en aangename werksfeer.
Wij voorzien een motiverend salarispakket in lijn met je ervaring.
Interesse? Stuur uw CV door naar bertrand@dqn.be of bel op het nummer
03/201 51 10 voor meer informatie.
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