
Een eigen servicebus: jouw eigen servicebus staat
gewoon bij jou thuis 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 gebaseerd op jouw kennis en
ervaring, 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen, een
goede pensioenopbouw en nog veel meer.

Je komt te werken in een internationaal, ambitieus en
hardwerkend team dat continu bezig is met zichzelf te
verbeteren. 

Daarnaast bieden we uiteraard:

Onderhouden en repareren van warmtekracht-,
diesel- en andere technische installaties en
apparatuur
Het opsporen en verhelpen van storingen
Het uitvoeren van modificaties
Meedraaien van storing- en
beschikbaarheidsdiensten volgens rooster
Assistentie verlenen bij revisiewerkzaamheden
Klanten adviseren en informeren over de
uitgevoerde werkzaamheden
Opstellen van een werkrapport van de
uitgevoerde werkzaamheden

Wij zoeken een
Service monteur

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan
direct op deze functie door je cv en motivatie te sturen
naar Veronique van der Linden, HR Manager via
personeelszaken@centrica.com.

Hoe solliciteren?

Functie

Wat ga je doen bij ons?

Wie ben jij?

Wat bieden wij?

Als service monteur ga jij voor ons op pad om onderhoud en reparaties uit te voeren aan onze wkk-installaties.
Heb je nog geen ervaring in onze wkk-branche, maar beschik je wel over veel technisch inzicht, dan zien wij ook
graag jouw sollicitatie tegemoet.

Centrica business solutions is een internationaal energie- en dienstverleningsbedrijf. Wij helpen klanten om hun
energiehuishouding toekomstbestendig en duurzamer te maken. We werken voor vele klanten in de glas- en
tuinbouw, gezondheidszorg, maakindustrie, detailhandel, vrije tijd en de publieke sector. Wij vallen onder de engelse
corporate, centrica, en zijn dan ook een matrixorganisatie

Je hebt een afgeronde technische
beroepsopleiding (mbo 4), in een technische
richting
Je hebt al een aantal jaar ervaring opgedaan
met het werken aan motoren
Je hebt affiniteit met warmtekracht-, diesel en
andere technische apparatuur
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 bij ons te
halen
Je bent in het bezit van een rijbewijs b
Je bent pro-actief, oplossingsgericht en denkt
mee met de klant
Je vindt het leuk om dagelijks met je servicebus
op pad te zijn en soms ook storingsdiensten te
draaien
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