Vacature: Servicemonteur (M/V)

Leer jij van fouten, zie jij hoe dingen beter kunnen en vind je het leuk om technisch uitgedaagd te
worden. Dan pas jij in ons team. Voor onze nieuw te creëren functie zijn wij opzoek naar een
zelfstandige servicemonteur die stevig in zijn of haar schoenen staat.

Omschrijving
Werken bij HygroTemp B.V. betekent werken bij een bedrijf met leuke en gemotiveerde collega’s. Met
een klein team van 5 medewerkers en 2 ZZP’ers zijn wij bijna 12 ½ jaar actief op de Nederlandse
markt. Ons kantoor is in Almere gevestigd. Wij leveren een brede range producten die ervoor zorgt dat
altijd de juiste luchtvochtigheid wordt bereikt ten behoeve van een hygiënisch en gezond
binnenklimaat. HygroTemp blinkt uit door zijn leveringsprogramma en servicegerichte
marktbenadering. Voor onze buitenlandse leveranciers Armstrong, Devatec en Airtec verzorgen wij de
verkoop en service als exclusief distributeur op de Nederlandse markt. Enkele door ons uitgevoerde
aansprekende projecten zijn het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis
Amsterdam. Om ons enthousiaste team en servicegerichte benadering nog dynamischer te maken zijn
wij op zoek naar een:
Servicemonteur (M/V) voor 40 uur per week
(Minder aantal uren bespreekbaar)
In deze functie ben je bezig met het verhelpen van storingen en uitvoeren van onderhoud en revisies.
Je voert kwaliteitsinspecties uit en beantwoordt vragen van klanten op service gebied. Door deze
werkzaamheden heb je veelvuldig contact met onze klanten en ben je het “visitekaartje” van ons
bedrijf. We zoeken daarom iemand die, net als wij, op gedreven wijze het beste uit zichzelf haalt, en
samen met ons vooruit wil.
HygroTemp biedt jou een veelzijdige functie in een leuk en gemotiveerd team.
Geen dag is hetzelfde, geen situatie is hetzelfde. Het is een nieuw gecreëerde functie bij HygroTemp
waardoor er volop ruimte is om deze samen met je collega’s verder uit te bouwen. Uiteraard bieden wij
een marktconform salaris en een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Vanzelfsprekend staat er een goed
uitgeruste service auto voor je klaar welke ook privé gebruikt kan worden.

Ben jij onze nieuwe collega?
Je bezit een relevant MBO diploma
• Je bent praktisch ingesteld en vindt het leuk om te improviseren en naar oplossingen te zoeken
• Ook al werk je zelfstandig, je vindt collega’s belangrijk en je draagt bij aan een goede teamsfeer
• Je bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels
• Je hebt minimaal enkele jaren aantoonbare werkervaring, bij voorkeur in een servicegerichte
(technisch / commerciële) omgeving
• Je hebt een servicegerichte instelling en gaat graag met klanten om
• Je bent leergierig en bereid om indien noodzakelijk cursussen te volgen
• Bezit van rijbewijs B is een must
• Bezit van VCA-vol is een pré
Solliciteren: graag ontvangen we je CV en motivatie die je kunt sturen naar r.bosscher@hygrotemp.nl
Voor vragen kun je bellen met Rolf Bosscher, directeur van HygroTemp BV via 036-5383020 of
06-22517554.

