Vacature:
Uvidis zoekt een servicemonteur met kennis en
ervaring in de installatietechniek met als specialisatie
drinkwaterinstallaties! Wil jij zelfstandig op pad om bij onze klanten
onderhoud te plegen en storingen op te lossen aan onze producten en
installaties? Lees dan verder!
Jouw functie
Als Service Monteur ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud van en het
oplossen van technische storingen aan onze producten en werkzaamheden aan
drinkwaterinstallaties.
Werkzaamheden
·
Je voert onderhoudsbeurten uit aan onze apparatuur
.
Je lost storingen op bij de in het land geplaatste apparatuur
·
Je installeert onze apparatuur en/of assisteert bij grote projecten
·
Je stelt rapporten op n.a.v. inspecties van drinkwater leidingsystemen
·
Je assisteert en controleert de productieruns bij derden
·
Je voert keerklepcontroles uit op locatie
·
Je voert werkzaamheden uit aan drinkwaterinstallaties
Jouw profiel

·
·
·
·

LBO/MBO niveau/opleiding Installatietechniek specialisatie drinkwater.
Je hebt de ambitie om je te verdiepen in Legionella beheer
Je hebt ervaring met het onderhoud van en het oplossen van storingen
Goede communicatieve vaardigheden (open, eerlijk & duidelijk)

Wij bieden

·
·
·
.

Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket
Vakgerichte opleidingen / cursussen
Een zelfstandige functie met een bedrijfsauto.
Doorgroei mogelijkheden naar bijvoorbeeld de functie Legionella adviseur

Over ons
Uvidis is een innovatieve, allround kennispartner op gebied van UV-C
desinfectie en legionellabeheer. We staan voor veiligheid, duurzaamheid
en tailor made oplossingen. Daarnaast geven we legionella advies (BRL 6010
gecertificeerd), hierbij gaan we uit van de wensen en behoeften van de klant en
werken wij volgens geldende normen en richtlijnen, ondanks dat we eigen
producten ranche hebben, kunnen wij een onafhankelijk advies garanderen.

Niet alleen op gebied van Legionellapreventie, maar ook als het gaat om
microbiologisch beheer zowel industriële toepassingen als in de agrarische en
maritieme sector..
Dit doen we volgens onze eigen veilige, deskundige en verantwoorde werkwijze
bij ruim 400 relaties in Nederland.
Uvidis is gespecialiseerd in Legionellapreventie systemen op maat. Van
modulaire UV-C waterzuiveringssystemen tot en met compacte douche-units.
Wij geloven in een natuurlijke manier van desinfecteren... Duurzaam, eenvoudig
en effectief.
Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met Wietze
Boonstra 0228 326019
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur ons dan je cv en motivatie
vóór 31 maart 2018 via w.boonstra@uvidis.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

