
Wie is Matrix Fitness?
Matrix Fitness is gevestigd in Houten en de snelst groeiende 
leverancier van professionele fitnessapparatuur in Nederland. Matrix 
toestellen vind je bij fitnesscentra, fysiotherapeuten, in het onderwijs, 

bij de brandweer maar ook topsporters trainen op onze apparatuur. 
Sluit jij aan bij ons team, dan kun je rekenen op een sportieve en 
informele werksfeer met gezellige bedrijfsuitjes. En kijk niet raar op 
als je regelmatig een topsporter ons kantoor ziet binnenstappen! 

Wil jij jouw technische kennis inzetten voor een ijzersterk merk? Dat kan!

matrixmembers.nlmatrixfitness.nl

Servicemonteur– omgeving Marche-en-Famenne, België (fulltime)

Jouw sportieve uitdaging:
Als Servicemonteur zorg jij dat onze fitnessapparatuur in de regio Namen (België) wordt gerepareerd en onderhouden. Met jouw service-
gerichte instelling zorg jij ervoor dat onze slogan: “Onze service is niet kapot te krijgen” iedere dag wordt waargemaakt. Matrix Fitness is 
namelijk dé kwaliteitsleverancier van fitnessapparatuur, die altijd kwaliteit levert. Daarin gaan we ver; heel ver. Hoe ver ga jij?

Je gaat je bezig houden met... 
• Herstellen en oplossen van storingen;
• Preventief onderhoud verrichten aan onze Matrix-toestellen;
• Waar nodig installeren van fitnessapparatuur 

bij nieuwe en bestaande klanten;

• Bijhouden van de administratieve afhandeling 
van servicebezoeken aan klanten;

• Bestellen, bijhouden en verwerken van voorraad-
onderdelen voor jouw eigen servicebus.

De ideale kandidaat? 
• MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur een technische opleiding);
• Technische kennis, van zowel elektro als mechanica;
• Bij voorkeur ervaring met servicewerkzaamheden;
• Administratief sterk (basiskennis van 

MS Word en Excel is een must);
• Een oplossings- én servicegerichte instelling;
• Harde werker; jij bezit de mentaliteit van een winnaar!

• Je werkt projectmatig, gestructureerd 
en bent communicatief sterk;

• Flexibel; niet alleen tussen 9 en 5;
• Een goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal in woord en geschrift;
• In het bezit van rijbewijs B en woonachtig in 

omgeving Marche-en-Famenne (België);
• En last… but not least: je bent een enthousiaste én sociale collega.

Je kunt bij ons rekenen op… 
• Een maandelijkse storting op je bankrekening;
• Vrijheid en verantwoordelijkheid,  

de basis van onze Matrix Mentality! 
• Een job bij de leukste en snelst groeiende 

fitnessorganisatie van de Benelux;

• De juiste middelen om je functie uitstekend uit te kunnen oefenen;
• Gratis fitnessfaciliteiten;
• Een inspirerend en enthousiast team; 

hierdoor leer je elke dag wel iets bij; 
• Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

Ben je enthousiast? 
Ben jij een spontane, enthousiaste doorzetter die topresultaten in het vizier houdt en voor collega’s door het vuur gaat? Sta je te popelen 
om jouw talenten los te laten in een internationale, dynamische omgeving, waar jij het verschil kan maken en waar geen dag hetzelfde is? 
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! Vertel waarom jij graag voor Matrix Fitness komt werken en welke relevante ervaring 
je voor deze functie meebrengt.

We ontvangen jouw motivatiebrief en CV graag zo snel mogelijk via http://matrixfitness.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/94995. 
Voor vragen omtrent de vacature , kan je contact opnemen met Ragna van Rixtel- Zanin (HR Business Partner a.i.): +31 (0)30 24 45 435.
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