
WAT WIJ BIEDEN

Een eigen servicebus: Jouw eigen servicebus staat gewoon bij jou voor de deur. Deze is goed

onderhouden en voorzien van de juiste apparatuur. Jij bent onze ambassadeur en jouw servicebus

is je rijdende visitekaartje. Heb je overdag een onderdeel gebruikt? Dan leveren wij wat je nodig

hebt ’s nachts in je bus! 

Vrijheid & support: Je werkt vanuit huis en stemt je werkplanning af samen met je collega’s van de

planning. Je werkt in vrijheid, maar de binnendienst en je collega’s staan altijd klaar om jou te

ondersteunen.

Opleidings- en doorgroeimogelijkheden: Wij bieden je graag de ruimte om te ontwikkelen en te

groeien. 

Goede arbeidsvoorwaarden: Wij bieden je een goed marktconform salaris, 38 vakantiedagen, een

goede pensioenopbouw en nog veel meer. 

WIE ZIJN WIJ

Centrica Business Solutions ondersteunt organisaties bij het opbouwen en behalen van uw duurzame

energiestrategie en doelen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van een combinatie van passende

energie-technologieën, systemen en diensten die gebaseerd zijn op de individuele behoeften van het

bedrijf.

Je voert zelfstandig op locatie en of in de revisie

werkplaats alle voorkomende revisiewerkzaamheden

uit aan verschillende technische installaties. Dit kan

zijn aan een noodstroom aggregaat of

warmtekrachtkoppeling inclusief ruildelen, zoals

startmotoren, pompen etc. 

Opstellen van de werkrapporten na het uitvoeren van

de revisies

Je draait ook mee in ons ervaren team van service

monteurs voor onderhoud en reparaties aan NSA en

WKK’s. 

Je draait mee in storings- en

beschikbaarheidsdiensten volgens een rooster

WAT GA JE DOEN

Je hebt een afgeronde technische beroepsopleiding,

bij voorkeur werktuigbouwkunde

Je werkt momenteel in de sector van

grondverzetmachines of vrachtwagens

Je hebt kennis van warmtekrachtkoppelingen en of

noodstroom aggregaten

Je beschikt over kennis van veiligheidsvoorschriften.

Bij voorkeur ben je al in het bezit van VCA-1 en NEN

3140 certificaten of je bent bereid om dit te halen

Je bent in het bezit van een Rijbewijs B

Je bent pro-actief, oplossingsgericht en denkt mee

met de klant

JIJ BENT

INTERESSE OF WIL JE MEER VAN ONS WETEN?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct op deze functie door je CV en motivatie

te sturen naar Henk Schuurman of Veronique van der Linden via personeelszaken@centrica.com of

telefonisch via 06-51521934.

REVISIE MONTEUR - FULL TIME

WIJ ZOEKEN EEN

mailto:personeelszaken@centrica.com

