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:

Servicecoördinator/Werkvoorbereider S&O
In deze technische spilfunctie draag je zorg voor de planning, voorbereiding en verwerking van storingen bij onze klanten. Je
stuurt de servicetechnici aan en zorgt ervoor dat het werk doorgang kan vinden. Denk daarbij aan het verzorgen van
bestellingen en sturen op planningen zodat de klant optimaal bediend wordt. Je ondersteunt de contractbeheerder daar waar
nodig en ziet erop toe dat aan alle contractuele verplichtingen conform de geldende wettelijke normen en naar wens van de
opdrachtgever wordt voldaan. Voor de servicetechnici opereer je als vraagbaak en je geeft hen ondersteuning in alledaagse
zaken. Kortom: de doorgang van het werk ligt voor een groot deel in jouw handen!
Wie zoeken wij?
Ruime kennis en ervaring van en met elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Deze ervaring heb je bij voorkeur
opgedaan in zowel de binnen- als buitendienst. Het realiseren van projecten, het beheersen van het serviceproces en de
risico’s zijn bekend terrein. Je bent een echte planner, zowel op operationeel als op tactisch niveau en ziet serviceverlening
als een uitdaging. Daarnaast heb je bewezen leidinggevende kwaliteiten te bezitten, je bent communicatief vaardig en positief
kritisch richting jezelf, de organisatie en collega’s. Je bent in het bezit van relevante diploma’s voor de vakgebieden
Elektrotechniek en Werktuigkunde en fungeert door je opleiding(en) en werkervaring op MBO+ niveau.
Wat bieden wij?
 een informele werksfeer
 korte en directe communicatielijnen
 Enthousiast en gemotiveerd team
 Werken met een breed assortiment innovatie producten
 persoonlijke ontwikkeling ontplooiingsmogelijkheden
 Uitdagende en veelzijdige functie
 Een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden

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.

