Medewerker Technische Dienst
Visser Safety Products in Raamsdonksveer is op zoek naar een Medewerker Technische
Dienst. Heb jij een MTS-Elektro opleiding en relevante ervaring als Elektromonteur. En word
je gelukkig van een direct dienstverband, reguliere werktijden en een vaste standplaats
lekker dichtbij je thuis? Dan is dit misschien wel jouw baan!
Wat word jouw uitdaging?
In ons testcentrum onderhouden we onze eigen “verhuurvloot” van materieel wat we
verhuren aan de bouw en industrie. Als extra service keuren, testen en certificeren we ook
het materieel van onze klanten. Denk dan aan onderdrukmachines en
watermanagementsystemen. En aan stofzuigers, deco-units en
adembeschermingsmiddelen.
Jij gaat samen met Gerrit het technische hart van ons bedrijf vormen; een klein en hecht
team, waar initiatief gewaardeerd wordt.
Wekelijks wordt er een planning gemaakt en wordt het werk onderling verdeeld:




Testen, certificeren en keuren van materieel;
Onderhouden en reinigen van machines;
Op een milieuvriendelijke manier afvoeren van restproducten.

Als het nodig is schakelen we derde partijen in, bijvoorbeeld bij het keuren van geisers.
Jouw test- en werkrapporten verwerk je in ons maatwerk software systeem Digi XS.
Jouw profiel




Afgeronde MTS-opleiding in Elektro of Elektrotechniek;
Woonachtig op maximaal 30 autominuten van Raamsdonksveer;
Relevante werkervaring als Medewerker Technische Dienst of Elektromonteur.

Wij bieden






Prettige Brabantse werksfeer;
Stabiele werkomgeving;
Fulltime baan met reguliere werktijden;
Salaris wat past bij jouw opleiding en ervaring;
Directe indiensttreding bij Visser Safety Products.

Ons bedrijf
Visser Safety Products (www.vissersafetyproducts.nl) in Raamsdonksveer levert al vanaf
1949 hulpmaterialen voor de bouw. Door de jaren heen hebben wij ons assortiment
uitgebreid met asbestbenodigdheden en persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben
ook een eigen testruimte, waar we als service materialen keuren voor onze klanten. Ons
bedrijf bestaat uit een hecht team van 15 medewerkers.
Interesse?
Laat het ons uiterlijk zondag 13 januari 2019 weten. Solliciteren is binnen een paar minuten
gepiept: via het sollicitatieformulier vul je een aantal ja/nee vragen in en laat je jouw
gegevens achter. Een cv toevoegen mag, maar is niet verplicht! Voor vragen bel of app
je met Rudolf van Gastel via telefoonnummer 06 247 59 753.
Primatch helpt Visser Safety Products met het invullen van deze vacature. Acquisitie door
vacatureverspreiders en bemiddelingsbureaus wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden voor deze vacature zijn: technische dienst, testcentrum, mts, mbo,
elektro, elektrotechniek, elektromonteur, elektricien, keurmeester, technisch,
techniek, bouw, industrie, Raamsdonksveer, Oosterhout, Breda, Tilburg, Waalwijk

