BlokzijlTCL Installatietechniek BV is een totaalinstallateur met ongeveer 50 medewerkers gevestigd in Almere.
Wij verzorgen alle benodigde installaties voor kantoorgebouwen, scholen, bedrijfspanden en de luxe woningbouw. Hiervoor
werken we met een compact en betrokken team en staan we onze opdrachtgevers bij het ontwerpen, uitwerken en
uitvoeren van hun projecten. Bij deze projecten wil BlokzijlTCL zich onderscheiden met een professionele, resultaatgerichte
aanpak op het vlak van duurzame totaaloplossingen.
Wij willen ons nadrukkelijk onderscheiden in een betrokken en servicegerichte aanpak, waarbij de klant altijd centraal staat
en we samen streven naar een optimale klantbeleving. Dit doen we al vele jaren voor vele vaste opdrachtgevers en deze
groep groeit nog steeds.
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een:

Servicemonteur E
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een servicemonteur die een specialist is in het doeltreffend analyseren en oplossen
van storingen en het uitvoeren van preventief onderhoud, inspecties en kleine installatiewijzigingen of uitbreidingen.
Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•
•
•

Het oplossen van storingen aan alle voorkomende elektrotechnische installaties
Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en opstellen van onderhoudsrapportages.
Informeren van, afstemmen met en indien wenselijk adviseren van de opdrachtgever.
Controleert en testen van de eigen werkzaamheden.
Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie op de werkplek
Zorgen voor de orde en netheid op de werkplek

Wat vragen wij van een goede servicemonteur E:

•
•
•
•
•
•

Afgeronde MBO-opleiding,
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als service- en/of onderhoudsmonteur
Kennis van gebouw gebonden elektrotechnische installaties
Als Servicemonteur E beschik je over een geldig rijbewijs B(E) en een geldig Basisveiligheid VCA-certificaat;
Je bent woonachtig in Almere of maximaal binnen een straal van 30 km hier vandaan;
De Servicemonteur E werkt zelfstandig, is flexibel inzetbaar en klantvriendelijk.

Wat bieden wij jou?
•
Een uitdagende en afwisselende baan met uitzicht op een vast dienstverband
•
Een uitstekend, marktconform salaris
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling
•
Ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling
•
Een goede, informele werksfeer en gezellige collega’s
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan jouw motivatie naar Arjen van Boeijen – Avboeijen@blokzijltcl.nl, Mobiel: 06-44936677

