Monteur buitendienst / Field Engineer

MONTEUR BUITENDIENST / FIELD ENGINEER
Heb jij technisch inzicht en ben jij op zoek naar een monteursfunctie waarbij de
werkzaamheden zowel binnen als buiten Nederland zullen plaatsvinden? Dan
hebben wij een leuke uitdaging als Monteur buitendienst/Field Engineer voor jou!
Werkzaamheden
✓ Installeren en in bedrijf stellen van nieuwe installaties
✓ Uitvoeren van reparatie- en renovatiewerkzaamheden aan bestaande
vijzel-, beluchter- en fijnroosterinstallaties
✓ Uitvoeren van inspecties aan bestaande installaties en het uitwerken van
de daarbij behorende rapportages
✓ Opstellen van rapportages van de montage/reparatiewerkzaamheden
De buitendienstmontage is onderdeel van de afdeling Operations. Voor montagewerk aan
nieuwe installaties wordt nauw samengewerkt met het team van projectmanagers.

Wat vragen wij?
✓ Een opleiding WTB- of Installatie/Elektrotechniek. Dit is geen harde eis!
Ben je technisch onderlegd op MBO- niveau horen wij ook graag van je.
✓ Enige kennis van elektro c.q. PLC’s is een pré.
✓ De bereidheid om te reizen waarbij het vaak voorkomt dat je van
maandag tot vrijdag in een hotel in het buitenland verblijft. (Uiteraard
zorgen wij dan voor een goed bed en ontbijt)
✓ Naast Nederlands een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.
✓ Een flexibele en klantgerichte instelling
✓ Je kan werken conform de veiligheidsvoorschriften
✓ Rijbewijs B
Wat bieden wij?
✓ Zeer goede arbeidsvoorwaarden, w.o. prima salaris, winstuitkering en
een goede pensioenregeling
✓ Opleidingsmogelijkheden met betrekking tot het behalen van certificaten
✓ CAO- Metalelektro/Grootmetaal, 27 verlofdagen en 13 ADV- dagen
✓ Moderne servicebus uitgerust met hoogwaardig gereedschap
✓ Zelfstandige functie waarbij je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van
duurzame producten en oplossingen
Bedrijfsprofiel:
Spaans Babcock B.V. is een NEN-, ISO-9001:2015 en VCA** gecertificeerde onderneming
gespecialiseerd in waterzuiveringsapparatuur en waterkrachtvijzels. We hebben ons 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 leveren wij service- en reservedelen voor de meer dan 35.000 door ons
geproduceerde installaties. Spaans Babcock is een internationaal opererend bedrijf
gevestigd in meerdere landen met in totaal ruim 150 werknemers.
(www.spaansbabcock.com)

