Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar een servicemonteur ventilatietechniek
woningbouw, 40 uren per week.
De werkzaamheden:
 Het onderhouden, analyseren en verhelpen van storingen aan ventilatie;
 Het inwendig reinigen van ventilatiesystemen met speciale apparatuur en middelen;
 Het installeren van onderdelen, zoals ventilatieboxen en andere accessoires;
 Het inregelen van ventilatie systemen;
 Verantwoordelijk voor de kwaliteit en rendement van de door jou uitgevoerde
werkzaamheden;
 Telefonische contacten met opdrachtgevers, leveranciers en collega’s;
 Zelfstandig uitvoeren van opnames en inspecties;
 Afhandelen van storingsbonnen in het werkgebied;
Jij bent:
 Graag bezig met ventilatietechniek;
 Ervaren in de omgang met moderne hulpmiddelen zoals een tablet en een laptop;
 In bezit van het rijbewijs B;
 In staat om zelfstandig te werken;
 Iemand met een eigen mening en niet bang om deze te delen;
 Bereid om service- en storingsdiensten te draaien;
 In bezit van een geldig VCA is een pré;
 Ervaren in een soortgelijke functie, elektra kennis is een grote pre!

Wie is Bevico?
Wij zijn Bevico, experts op het gebied van ventilatieoplossingen. Door het streven naar een hoge
klanttevredenheid en constant te innoveren proberen wij continue onze concurrenten een stapje
voor te zijn. Onze klantenkring bevindt zich hoofdzakelijk in de sociale woningbouw waarbij ons
werkgebied landelijk is, met vestigingen in Barendrecht en Amsterdam.
Wat hebben we jou te bieden?
 Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling;
 Werken in een leuk en ervaren team;
 Voltijd dienstverband;
 Marktconform salaris;
Interesse in deze functie? Mail dan naar onderstaand e-mailadres met jouw cv. Voor vragen of
aanvullende informatie:
Bevico BV t.a.v. Nathan van Helden
Telefoon: 088-4009 500
Email: n.vanhelden@bevico.nl
Website: www.bevico.nl

Op al onze aanbiedingen en uitvoeringen van werkzaamheden zijn onze Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden van Bevico Holding van toepassing zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel Rotterdam onder het Aktenummer 71/2008.
De Algemene Voorwaarden zijn in te zien op www.bevico.nl

Expert in ventilatie- en rookgasafvoeroplossingen
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