EÉN VISIE. EÉN MERK. EÉN TEAM
Sinds 1958 ontwikkelt, levert en installeert Codema essentiële op maat gemaakte oplossingen voor de
internationale tuinbouwsector. Gedurende de afgelopen decennia hebben onze holdings wereldwijd
een uitstekende reputatie opgebouwd. Ze werken intensief samen onder het merk CODEMA.
Codema heeft ambitieuze plannen haar activiteiten uit te breiden en ter versterking van ons team in
Kronenberg zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de functies van:

Servicemonteur
(40 uur per week)

Jouw rol:
Jouw dagelijke takenpakket bestaat onder ander uit de volgende werkzaamheden:
• In bedrijf stellen van nieuwe installaties bij de diverse opdrachtgevers;
• Onderhouden en repareren van de systemen;
• Vakkundig oplossen van storingen in de systemen;
• Administreren van materiaalverbruik, bestede uren en servicebonnen;
• Bestellen van materialen via de servicecoördinator of magazijn;
• Het aanpassen van programma’s (E);
• Adviseren van de klant over/bij vervanging van installaties;
• Melden van verkoopsignalen aan de accountmanager;
• Rapporteren van (terugkerende) storingen door gewijzigde of nieuwe installatie-uitvoeringen;
• Uitvoeren van preventief onderhoud.
Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van minimaal MBO werk-/denkniveau;
Je kunt tekeningen en schema’s lezen;
Je hebt ervaring met Hoogendoorn computers;
Je hebt enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie in de tuinbouwsector;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift
Je bent flexibel, durft verantwoordelijkheid te nemen en bent taakgericht;
Je bent bereid tot reizen en verblijven in binnen- en buitenland;
Na een inwerkperiode en eventuele scholing ben je bent bereid om mee te draaien in onze
service poule.

Ons aanbod:
• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende, gezonde en dynamische
onderneming waarin eigen initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs wordt
gesteld;
• Een prettige werksfeer in klein teamverband;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een motivatiebrief inclusief je CV naar info@h-nr.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 088-9378464.

