Vacature Servicemonteur UPS / NSA
Voor uitbreiding van ons Service Team zijn wij per direct op zoek naar een collega die verstand
heeft van elektrotechniek in combinatie met dieselmotoren.
Als Servicemonteur werk je dagelijks aan complexe noodstroominstallaties. Jij zorgt ervoor dat bij
stroomuitval alles kan blijven doordraaien. Dus je onderhoudt en voert reparaties uit aan
noodstroominstallaties.
Wij vragen het volgende profiel:
• MBO-3 verbrandingsmotoren of vergelijkbaar;
• Technische tekening lezen;
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring binnen een vergelijkbare functie;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Klantgericht met een servicegerichte houding;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift;
• Stressbestendig;
• Flexibiliteit;
• VCA en NEN3140 certificaat, of bereid deze te behalen;
• In bezit van rijbewijs B.
Meer over de werkgever:
SIM Holland is een technisch bedrijf opgericht in 1933. Met diverse businessunits, te weten
Service, Energie, Pompen en Agro, zijn wij actief in verschillende branches als leverancier en/of
turn-key speler. Dit geeft onze klanten de overtuiging dat onze technische specialisten van alle
markten thuis zijn en wij met onze brede kennis en ervaring een advies kunnen geven waarop men
kan bouwen.
Wij bieden:
Goede arbeidsvoorwaarden zoals een veelzijdige en zelfstandige uitdaging binnen een
dynamische organisatie, alsook een aantrekkelijk salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een auto van de zaak. De organisatie kenmerkt zich door professionaliteit in een open,
proactieve en no-nonsense sfeer met een toekomstgerichte visie.
Geïnteresseerd? Stuur jouw motivatie en CV per mail naar: hbrands@sim-holland.nl
Soort dienstverband: Voltijd

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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