Piano’s Maene is op zoek naar geïnteresseerde pianoliefhebbers die willen starten met een opleiding
tot pianostemmer, met het oog op fulltime indiensttreding in ons bedrijf.
Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Syntra-West
Beschrijving en doel van de functie
Als Junior Piano Technician maak je deel uit van de afdeling Service.
Je werkt op dagelijkse basis samen met je collega stemmers en techniekers, en rapporteert aan de
service dispatchers. Je bent inzetbaar voor het stemmen en onderhouden van piano’s. Hieronder
vallen zowel piano’s bij privé- klanten, concertzalen, showrooms van onze winkels, tweedehandse
piano’s,…
Resultaatsgebieden
-

-

-

Als Junior Piano Technician stem je in de eerste plaats piano’s voor verkoop en bij klanten
thuis. Afregelen, verhelpen van kleine problemen en onregelmatigheden komen gaandeweg
aan bod gedurende verdere opleidigen.
Na twee à drie jaar als Junior Piano Technician wordt verwacht dat je evolueert naar Senior
Piano Technican, waarbij je reeds meer complexe situaties en problemen de baas kan.
Concertstemmingen behoren op dit tweede niveau tot één van de belangrijkste taken van je
functieomschrijving. Ook het adviseren van (extra) onderhoud bij privé klanten is zeer
belangrijk, zodat je de klant kan ‘ontzorgen’ en hun piano in topconditie kan houden.
Hogere opleiding wordt steeds aangeboden, met het oog op het bereiken van het hoogste
niveau, waarin jarenlange ervaring een cruciale rol speelt.
Je staat garant voor de service & kwaliteit die strookt met de missie en visie van Piano’s
Maene.

Profielanalyse
Piano’s Maene biedt een opleiding aan, onder leiding van een Expert Piano Technician
-

-

-

Voorkennis is niet vereist, enkel leergierigheid, flexibiliteit en engagement zijn noodzakelijk.
Technische vaardigheden zijn noodzakelijk en onmisbaar om tot een ervaren pianotechnicus
uit te groeien. Deze technische vaardigheden zullen tijdens deze opleiding aan bod komen en
getest worden.
Iedereen kan zich kandidaat stellen voor deze opleiding, na een individueel gesprek wordt men
toegelaten tot de proefopleiding. Reeds gedurende de proefopleiding van 10 weken wordt een
selectie gemaakt uit de verschillende kandidaten met het doel om de beste kandidaten een
contract van onbepaalde duur aan te bieden als Junior Piano Technician.
Deze opleiding is niet geschikt voor hobbyisten.

Competenties
-

Piano spelen is een must
Muzikale interesse en inzicht in muziek (harmonie / gehoor)
Basiskennis Nederlands, Frans en Engels is noodzakelijk
Kennis van het Vlaamse culturele veld is een pluspunt
Klantvriendelijkheid, flexibiliteit en leergierigheid zijn je niet vreemd

Piano’s Maene biedt jou
-

Een gratis proefopleiding gedurende 10 weken, met kans op een contract van onbepaalde duur
Een uitdagende job – na de proefopleiding – in een dynamisch, groeiend bedrijf dat service
biedt aan iedereen: van hobbypianist tot de meest veeleisende concertpianist.

Praktisch
-

De opleiding gaat wekelijks door op zaterdagmorgen, van 9u tot 12u30 in het piano technisch
atelier van Piano’s Maene te Ruiselede
De opleidingsmomenten gaan door op 27 april – 4 mei – 11 mei – 18 mei – 25 mei – 1 juni – 8
juni – 15 juni – 22 juni – 29 juni
Aanwezigheid gedurende de scholingsmomenten is verplicht, een kandidaat mag maximum 2
scholingsmomenten afwezig zijn
Verdere scholing op eigen initiatief wordt aangeraden en is mogelijk in ons atelier te
Ruiselede

Interesse ?
-

Stuur dan ten laatste tegen woensdag 3 april 2019 jouw motivatie en CV naar Tine Mannaerts
(tine.mannaerts@maene.be of neem telefonisch contact via 051 49 18 13).
Indien je geselecteerd wordt voor een gesprek, wordt je uitgenodigd in de week van 8 en 15
april 2019.

