Technisch Beheer Nederland is een deskundige als het gaat om het onderhoud en beheer van
technische installaties. Als technisch dienstverlener nemen wij alles op het gebied van technisch
onderhoud uit handen.
Technisch Beheer Nederland is een dienstverlener op maat. Dit houdt in dat wij de zorg voor gebouw(en)
aanpassen aan de specifieke situatie en persoonlijke wensen van de klanten.
Om onze organisatie te versterken en het succes verder uit te bouwen, zijn wij op zoek naar een
gedreven kandidaat voor de functie van:

Allround servicespecialist E- & W-installaties
Als servicetechnicus houd je je bezig met preventief en correctief onderhoud en beheer van elektrotechnische- en
werktuigkundige installaties (cv, luchtbehandeling, meet- en regeltechniek) bij opdrachtgevers. Je hebt oog voor de klant en
zoekt mee naar oplossingen waarmee de klant het beste is geholpen. Je maakt technische rapportages, draagt zorg voor het
opsporen van storingsbronnen en je voert reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit conform vastgelegde procedures. Je
overlegt met de planning over uitvoering en voortgang van de werkzaamheden. Per toerbeurt ben je bereid om
storingsdiensten te draaien.
Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde opleiding op MTS-niveau in de elektrotechniek en kennis van elektrotechnische installaties. Daarnaast
heb je vakgerichte opleidingen gevolgd zoals KLI-A, MRK-A en/of periodiek onderhoud en heb je uitgebreide kennis van
werktuigkundige installaties in de utiliteit. Je kennis en ervaring heb je opgedaan in een soortgelijke functie en je weet van
aanpakken. Ben je gedreven, klantvriendelijk, flexibel en leergierig? En in het bezit van een servicegerichte instelling? Dan
heb je alle kwaliteiten in huis voor deze functie en dan zouden wij graag met je in contact komen!
Wat bieden wij?
 Dynamisch bedrijf met leuke collega’s
 Korte en directe communicatielijnen
 Werken met een breed assortiment innovatie producten
 Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiingsmogelijkheden
 Uitdagende en veelzijdige functie
 Uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden
 Auto van de zaak
Belangstelling?
Stuur je korte sollicitatiebrief met uitgebreide CV aan:
Technisch Beheer Nederland, T.a.v. Ilse Molenaar, Postbus 125, 3400 AC IJsselstein. E-mailen mag natuurlijk ook: personeelszaken@tbn.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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