Service Engineer / Servicemonteur Waterbehandeling
Heb jij affiniteit met techniek? Dan is dit de ultieme baan voor jou!

Ovivo
Ovivo Holland BV is een internationaal opererend, hightech bedrijf in Zoeterwoude, dat zich
specialiseert in waterbehandeling. We hebben diverse vestigingen wereldwijd, maar aangezien het
van oorsprong een familiebedrijf is hangt er een open en sociale sfeer. Onze installaties worden in
Zoeterwoude ontworpen en gebouwd. Vervolgens worden ze op locatie in bedrijf gesteld en
verrichten we ook de service en het onderhoud. Ovivo groeit, daarom zoeken wij Service Engineers /
Servicemonteurs! Heb je geen ervaring in de waterbehandeling, geen probleem. Wij leiden je op!

Wat ga je doen
Na een uitgebreide inwerkperiode ga je onze klanten bezoeken op locatie, voor service en
onderhoud aan de installaties. Ook voer je reparaties uit en los je eventuele storingen op. Je draait
periodiek storingsdiensten en adviseert klanten. Je werkt veelal alleen, maar af en toe ook met
collega monteurs. Je gaat klanten bezoeken in veel verschillende sectoren; onze installaties staan
onder meer in ziekenhuizen, bij farmaceuten en in de semi-conductor industrie.
Je taken bestaan onder andere uit:
 Onderhoud en servicetaken op locaties door heel Nederland;
 Uitvoeren van reparaties;
 Zoeken en oplossen van elektro- en besturingstechnische storingen;
 Adviseren van de klant, je bent het eerste aanspreekpunt;
 1x per 6 weken verantwoordelijk voor een storingsdienst;
 Je zorgt voor een juiste administratieve verwerking van de activiteiten.

Wat wij vragen
Bovenal heb je affiniteit met techniek. Je bent hands-on, zelfstandig, nauwkeurig en servicegericht.
Je bent het visitekaartje van ons bedrijf!








Mbo-niveau; Elektrotechniek / Werktuigbouwkunde / Mechatronica / Installatietechniek / MTS
/ praktische HBO-er;
Initiatiefrijk, flexibel en beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent een team-player, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Rijbewijs B;
Je bent bereid om periodiek storingsdiensten te draaien;
Gemotiveerd om eventueel aanvullende opleidingen te volgen.

Wat wij bieden:
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan binnen een professionele en internationaal
opererende onderneming.
 Functie voor 32 – 40 uur
 Een goed salaris en uitzicht op een vast dienstverband
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en uitstekende vergoedingen
 40 vrije dagen per jaar;
 Veel mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en het volgen van opleidingen en trainingen.
 Leaseauto, smartphone, laptop
Enthousiast? Solliciteer dan direct via solliciteren@ovivowater.com. Wil je eerst wat meer weten over
onze organisatie of de functie? Bel gerust met onze serviceafdeling via 071-7503601

