Vacature Servicemonteur brandbeveiliging
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: 't Harde
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Nummer: 1574604

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit familiebedrijf heeft inmiddels 11 vestigingen in Nederland en biedt altijd de beste oplossing voor hun klant op het
gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en brandbeveiliging. Daarnaast ontzorgen zij hun opdrachtgever op
het gebied van service en onderhoud. Hierin hebben zij al meer dan 50 jaar ervaring. Een greep uit de dingen die ze
doen: musea beveiligen tegen brand, kantoren voorzien van een aangenaam werkklimaat, industriële gebouwen
beveiligen. Duurzaamheid en innovatie is daarbij van belang. Net als klantgerichtheid, werken veilig, milieubewuste
keuzes maken en het in acht nemen van de gezondheid de medewerkers. Ze voldoen aan de geldende wet- en
regelgeving voor de industrie, utiliteits- en woningbouw en in het kwaliteitszorgsysteem zijn de certificatieregelingen
conform de NEN-EN-ISO 9001-2008, ISO 14001, BRL 6000 en VCA-petrochemie volledig geborgd.
Functieomschrijving
Als servicemonteur voer jij onderhouds-, service- en aanpassingswerkzaamheden uit aan installaties. Je bent veel
werkzaam bij de klant op locatie. Hiermee is het contact met de klant zeer belangrijk, dat betekent dat je de
werkzaamheden met ze afstemt en oplossingen biedt ter verbetering van de bestaande installaties.
Jouw belangrijkste werkzaamheden:
Het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van test-. controle-, montage-, onderhouds- en
servicewerkzaamheden
Het zelfstandig uitvoeren van aanpassingen/ modificaties aan diverse installaties conform voorgeschreven
protocollen
Het signaleren en registeren van meer- minderwerk en het bieden van oplossingen aan de klant
En nog veel meer, waar ik je graag over vertel!
Functie-eisen
Een afgeronde MBO-3 opleiding aangevuld met vakgerichte opleidingen of cursussen
Je bent in het bezit van een VCA-diploma of bent bereid deze te behalen
Je hebt een rijbewijs B
Je beschikt over kennis van brandmeldinstallaties
Aanbod
Een salaris dat perfect aansluit op jouw opleiding(en) en ervaring
Een familiebedrijf waar jij je snel thuis zal voelen
Een zeer afwisselende functie waar geen dag hetzelfde is
De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen (d.m.v. eventuele opleidingen/cursussen)

Olav uit de Bulten
Adviseur Industrie en Installatietechniek
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