Service technicus : wij zien veel kansen, jij ook?
Doel van de functie:
Je wordt ingezet op alle voorkomende problemen en storingen van installaties. Je analyseert deze en
weet het op adequate wijze op te lossen. Daarnaast stel je installaties in gebruik en voert inspecties
uit volgens de geldende normen.
Voornaamste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn:
• Je zal voor veelal worden ingezet bij onze vaste klanten en bent verantwoordelijk voor het
zelfstandig oplossen van technische problemen en verhelpen van storingen en het verlenen
van service;
• Je bent in staat de standaard oplossingen toe te passen in geval van storingen maar kan ook
oplossingen bedenken in geval van complexe technische problemen;
• Je voert inspecties uit van installaties volgens de van toepassing zijnde normen;
• Je adviseert vakkundig onze klanten over technische oplossingen, aanvullend preventief
onderhoud en uitbreiding van functionaliteiten aan de installatie;
• Je signaleert de uit de opdracht voortvloeiende meerwerkzaamheden en onderneemt aktie
richting service coördinator;
• Je draait mee in de storingsdiensten;
• Je koppelt zorgvuldig informatie terug aan de manager S&O en draagt bij aan de verbetering
van onze organisatie.
Functie eisen:
De kandidaat die we zoeken is een minimaal een MBO / MTS niveau 3 diploma. Je werkt in een
vergelijkbare functie of wil je daar naartoe ontwikkelen. Je weet goed met mensen om te gaan en
bent een betrokken collega. Je werkt graag zelfstandig en je wil graag bijdragen aan de
doorontwikkeling van het team en onze organisatie.
Wat biedt Engberink Technische Installaties:
Je maakt deelt uit van het Service & Onderhoudsteam, waarbij maatwerk en kwaliteit hoog in het
vaandel staan. Om dat te kunnen bereiken beoordelen we waar jij je naartoe wil ontwikkelen en
zetten samen de koers uit om dat te bereiken. Je komt te werken in een gemotiveerd team waar het
enorm gewaardeerd wordt dat je met ons meedenkt. Wij werken met name regionaal en investeren
in duurzame samenwerkingen.

