Vacature
Wij zijn De Groot Installatiegroep. Wij creëren altijd de beste oplossing voor onze klant op het
gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en brandbeveiliging. Daarnaast ontzorgen wij onze
opdrachtgever op het gebied van service en onderhoud. Dit doen we dat al meer dan vijftig jaar.
We beveiligen musea tegen brand, voorzien kantoren van een aangenaam werkklimaat, beveiligen
industriële gebouwen en vergroten de beleving van gebruikers en bezoekers met onze
hoogwaardige installaties. Dit alles op de meest duurzaam en innovatief mogelijke manier. We zijn
klantgericht, werken veilig, maken milieubewuste keuzes en nemen de gezondheid van onze
mensen in acht. We voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor de industrie, utiliteits- en
woningbouw en in ons kwaliteitszorgsysteem zijn de certificatieregelingen conform de NEN-EN-ISO
9001-2008, ISO 14001, BRL 6000 en VCA-petrochemie volledig geborgd..
Voor onze vestiging in Groningen zijn wij op zoek naar:

Servicetechnicus Koeltechniek (1fte)
De baan
De servicetechnicus verricht service- en onderhoud aan installaties. Medewerker plant in detail de
volgorde van de werkzaamheden en voert deze zelf uit. De rol van servicetechnicus is zowel
uitvoerend als adviserend. De functie brengt met zich mee dat de medewerker zeer veel op locatie
(bij de klant) werkzaam is. Medewerker kan complexe informatie duidelijk weergeven en een
boodschap duidelijk overbrengen. Organiseert taken binnen randvoorwaarden die vaak binnen
relatief korte termijn behaald moeten worden. De verantwoording, op te stellen rapportages,
servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn hierbij erg belangrijk. Daarnaast zijn orde en netheid
op de werkplek erg belangrijk. Medewerker is het gezicht van de organisatie. Medewerker is
periodiek werkzaam in de storingsdienst volgens het consignatierooster.
Wat vragen wij?
Opleiding op minimaal MBO-4 niveau aangevuld met vakgerichte opleidingen en specialistische
cursussen en trainingen. VCA- VOL diploma en rijbewijs B zijn vereist. Het up-to-date houden van
de benodigde vakkennis is een vereiste om de functie goed uit te kunnen voeren. Goede

beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is erg belangrijk.
Wat bieden wij?

Een bij de functie, opleiding, inzet en uw ervaring passend salaris

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Een collegiale werkomgeving in een familiebedrijf en een prettige werksfeer

Een zeer afwisselende functie met grote zelfstandigheid

Opleidingen, cursussen en trainingen.
Meer weten of solliciteren?
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met
mevrouw Irma Timmer – de Groot, Directeur HRM, via: i.timmer@degrootgroep.nl of 0591 – 61 33
44.
Direct solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief met CV zo snel mogelijk naar hrm@degrootgroep.nl
of naar postadres:
De Groot Installatiegroep B.V.
T.a.v. afdeling HRM
Postbus 55
7821 AB Emmen

