Functieomschrijving: Servicemonteur – Service Engineer
Ben jij toe aan een de volgende stap in je carrière als gedreven service engineer, ga je een unieke
uitdaging niet uit de weg? Dan zijn wij mogelijk opzoek naar jou.
Interspiro is een groothandel in ademluchtbeschermende apparatuur en beweegt zich zowel in de markt
voor boven als onderwater. Uniek zijn we in onze apparatuur. In een intensief trainingstraject wordt je
klaar gestoomd om in de werkplaats in Almere maar ook bij klanten zelfstandig werkzaamheden uit te
kunnen voeren.
Heb je minimaal 3 jaar werkervaring in servicewerkzaamheden? Wil je graag werken bij een uniek maar
vooraanstaande bedrijf op het gebied van ademluchtbescherming en veiligheid? Lees dan snel verder
Voornaamste verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Onderhoud en reparaties
Uitvoeren van onderhoud / reparaties in Interspiro werkplaats of bij de klant op locatie
Klanten ondersteunen en adviseren
Beheer van alle in de werkplaats aanwezige installaties, reparaties, onderhoud en
testwerkzaamheden
Het opsporen van storingen of technische problemen en de juiste oplossing bepalen
Het volgen van vastgelegde procedures en protocollen binnen het bedrijf

Service administratie
•
•

Het begrijpen van de vereisten van de klant en passende aanbevelingen doen
Service order verwerking: opvolgen en documenteren van het uitgevoerde onderhoud

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring als onderhoudsmonteur (bij voorkeur in een eerdere functie met soortgelijke
verantwoordelijkheden)
Rijbewijs B
Algemene computerkennis
Spreekt vloeiend Nederlands en beschikt over goede Engelse taalvaardigheid
Leert snel nieuwe taken
Kan zelfstandig werken maar ook in teamverband
Werkt nauwkeurig, efficient en gestructureerd
In staat zijn instructie te geven aan anderen
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Sociale aspecten
•
•
•

Het gezicht van het bedrijf, ‘’het visitekaartje van Interspiro’’
Het presenteren van het bedrijf op een professionele manier
Goede communicatievaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel en oplossingsgericht

Werktijden
•
•

Werktijden zijn voornamelijk tussen 8:00 – 17:00
De functie vereist dat er soms gereisd moet worden (meestal binnen Nederland) met
overnachting in een hotel

Denk jij dat jij degene bent die wij zoeken of heb je nog vragen, neem dan zo
snel mogelijk contact met ons op via: Marjolein Tijmes,
marjolein.tijmes@interspiro.com en Peter Hennis peter.hennis@interspiro.com.
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