Ter ondersteuning van ons enthousiaste
team zijn wij op zoek naar een

Servicetechnicus

FULLTIME

Ga jij uitdagingen niet uit de weg, dan ben je bij AA Installatie Groep aan het
goede adres. De diversiteit van ons vak zorgt ervoor dat we, met een
enthousiast team, mogen werken aan bijzondere en uitdagende projecten.
Houd jij van aanpakken en werk je georganiseerd? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Functieomschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor het in
standhouden en optimaliseren van
technische installaties.
Je verricht planmatig en
preventief onderhoud, voert kleine
modificaties uit en verzorgt de
storingsafhandeling(en). Op locatie
ben jij het eerste aanspreekpunt
van de klant en een betrouwbare
gesprekspartner. Je bent hét
visitekaartje van AA Installatie Groep.
Met je brede kennis van technische
installaties, schakel- en regeltechniek
en passie voor onderhoud weet je
de gebouw gebonden installaties
in topconditie te houden. Je zorgt
voor het up-to-date houden van de
service onderhoudsdossiers en de
servicegerichte werkvoorbereiding.
Wij vragen:
Je hebt een brede interesse in en
kennis van de techniek, met daarbij
aantoonbare ervaring met middelgrote
tot grote klimaatinstallaties.
Je bent leergierig, creatief, analytisch
en positief ingesteld. Tevens zie je er
netjes en verzorgd uit.

goed te kunnen luisteren naar de klant
en mee te denken in oplossingen.
Je bent flexibel en een 9 tot 5
mentaliteit past niet bij jou.
Wij bieden:
Een afwisselende en zelfstandige
functie binnen een dynamische en
gezonde organisatie. Je komt terecht
in een organisatie met een informele
werksfeer en korte lijnen. Daarnaast
kun je bij AA Installatie Groep rekenen
op een enthousiast team van collega’s.
We werken met veel plezier en
inzet aan diverse grote en kleine
projecten. Salaris en beloningen zijn
marktconform afhankelijk van je
leeftijd, kennis en ervaring.
Op deze functie is de CAO Technisch
Installatiebedrijf van toepassing.
Je bent werkzaam in een breed
vakgebied met volop doorgroeimogelijkheden.
Herken je jezelf in dit profiel en durf
je de uitdaging aan, stuur dan jouw
sollicitatie met cv naar:
AA Installatie Groep,
t.a.v. Astrid Leon
Veerweg 1A, 3281 LX Numansdorp
of mail naar al@aatech.nl

Het is belangrijk in deze functie om
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

SAMEN STERK IN TECHNIEK

