Monteur buitendienst / Field Engineer

Spaans Babcock B.V. is een NEN-, ISO-9001:2000 en VCA** gecertificeerde
onderneming gespecialiseerd in waterzuivering apparatuur en waterkrachtvijzels.
De onderneming heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk geprofileerd door naast
de traditionele afvalwaterzuiveringsmarkt ook activiteiten in de waterkracht/Hydro
te ontwikkelen. Kernactiviteiten zijn het ontwerpen en leveren van
vijzelpompen/generatoren, beluchters en fijnroosters voor onder andere
waterzuiveringsinstallaties/pompstations. Daarnaast levert de onderneming
service en reservedelen voor de meer dan 35.000 door haar geproduceerde
installaties. Spaans Babcock groeit en vorig jaar is er een nieuw duurzaam
hoofdkantoor gekomen in Balk. De onderneming heeft vestigingen in meerdere
landen met in totaal ruim 150 werknemers. (www.spaansbabcock.com)
Spaans Babcock is op zoek naar een:

MONTEUR BUITENDIENST / FIELD ENGINEER
Functie-inhoud
De buitendienst monteur houdt zich bezig met het installeren van nieuwe
installaties en onderhoud en reparaties van bestaande installaties. Uw
werkzaamheden vinden met name doordeweeks plaats op locatie bij onze
klanten, zowel binnen als buiten Nederland. Naast installatiewerkzaamheden
voert u inspecties en onderhoud uit aan bestaande systemen. De buitendienst
montage afdeling bestaat uit een montageplanner en een team van
buitendienst monteurs en is onderdeel van de afdeling Operations. Voor
montagewerk aan nieuwe installaties wordt nauw samengewerkt met het team
van project managers.
Taken
Het installeren / inbedrijf stellen van nieuwe installaties
Het uitvoeren van reparatie en renovatiewerkzaamheden aan bestaande
vijzel-, beluchter- en fijnroostinstallaties. Daarbij valt te denken aan het
vervangen van lagers, aandrijvingen, maalkanten etc.
Het uitvoeren van inspecties aan bestaande installaties en het uitwerken
van de daarbij behorende rapportages
Het opstellen van rapportages van de montage / reparatiewerkzaamheden
Het uitvoeren van overige voorkomende werkzaamheden
Is bekend met moderne veiligheid & kwaliteitsystemen
Functie-eisen

Een opleiding WTB of Installatie-/Electrotechniek
Enige kennis van electro c.q. PLC’s is een pré
Het vermogen om zelfstandig te werken in een multidisciplinair
projectteam
Naast Nederlands beheersing van de Engelse en Duitse taal
Flexibel, klantgerichtheid en goed in teamverband
Bereidheid om te reizen
Rijbewijs B

