
WAT WIJ BIEDEN

Een goed marktconform salaris

Deelname aan de Centrica bonusregeling

25 vakantiedagen en 13 ADV dagen op fulltime basis

Een goede pensioenregeling                                  

 (Pensioenfonds Metaal & Techniek)

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.

Beheer van alle telemetriesytemen op zodanige wijze dat

continue de actuele status van de te beheren installaties

(WKK's) kunnen worden uitgelezen. 

Het analyseren en waar mogelijk verhelpen van storingen

op afstand en te beoordelen of een bezoek aan de

installatie nodig is. Hieronder vallen ook de onderhoud

meldingen van de installaties en het inschatten van de

resterende tijd tot uitvoering. Dit zorgt ervoor dat onze

planning/werkvoorbereider in staat is om eventuele

storingen en preventief onderhoud tijdig in te plannen bij

onze collega servicemonteur.

Verder neem je de telefonische storingsmeldingen van

klanten aan en handelt die waar mogelijk zelf af.

Aanvullend beoordeel je de melding en ga je aan de hand

van werkinstructies en onze afspraken met de klant in

overleg met onze afdeling planning/werkvoorbereiding

zodat de hierbij behorende werkzaamheden ingepland

kunnen worden bij de servicemonteurs. Daarnaast

assisteer je waar nodig onze buitendienst medewerkers

door een diepere data-analyse via de telemetrie om die

vervolgens ook te registreren in onze operationele

database.

Het tijdig en correct aanleveren van alle data en

rapportages uit diverse telemetriesystemen en overige

bestanden. Deze rapportages worden vervolgens weer

door jouw collega’s van Service en Kwaliteit gebruikt voor

storingsanalyses, beschikbaarheid van installaties,

productiecijfers en het verbeteren van onze

dienstverlening. 

WAT GA JE DOEN

Je hebt een technische achtergrond op minimaal MBO-

niveau

Veiligheid is voor ons zeer belangrijk. Daarom heb je

minimaal kennis van VCA en NEN 3140. Heb je de

benodigde certificaten al behaald, dan is dat een pré

Uitstekende Windows Office skills 

Je hebt kennis en ervaring in soortgelijke posities

opgedaan

Je hebt een affiniteit met WKK’s, Noodstroom- en andere

technische installaties

Jij hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, houdt

van probleemanalyses en hebt een sterke focus op 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 personeelszaken@centrica. Ook voor meer informatie kun je mailen naar personeelszaken@centrica.com

of bellen naar: 06-82366563.

TECHNISCHE SUPPORT DESK ENGINEER - FULL TIME

WIJ ZOEKEN EEN

mailto:personeelszaken@centrica.com

