Vacature Service Technicus klimaatsimulatie

Weiss Technik Nederland is onderdeel van de Schunk Group en levert de Technologie voor
de toekomst.
De Schunk Group is een internationaal opererende technologiegroep met meer dan 8.000
werknemers in 29 landen. Het bedrijf bied een scala van producten en diensten op het gebied van
Carbon technologie, klimaatsimulatie en klimaattechniek, sintermetalen en ultrasoon lassystemen.
Weiss Umwelttechniek is als onderdeel van de Schunk Groep een toonaangevende leverancier van
professionele klimaatsimulatie, testsystemen en warmtebehandeling systemen. Wij bieden technisch
hoogwaardige, betrouwbare klimaatsimulatie oplossingen voor het onderzoeken, produceren en
kwalificeren van onder andere producten en nieuwe technologieën.
Weiss Technik Nederland zoekt voor uitbreiding van zijn ServiceTeam een ambitieus technicus.
Ben jij geïnteresseerd om ons team te komen versterken en te werken aan apparatuur en
testsystemen met een diversiteit aan technieken, dan komen we graag met je in gesprek.
Inhoud van de functie Service Technicus Klimaatsimulatie
Inbedrijfstellen van nieuwe installaties en testsystemen bij onze klanten
Onderhouden, kalibreren en valideren van installaties en testsystemen
Het verhelpen van storingen bij onze klanten in Nederland
Modificeren, upgraden en retrofitten van bestaande installaties
Instrueren en adviseren van klanten voor een optimaal gebruik van de installaties
Deelname aan bereikbaarheidsdienst
Samenwerken in een serviceteam van ca. 15 collega’s
Profiel van de functie Service Technicus Klimaatsimulatie
Afgeronde opleiding koeltechniek en /of elektrotechniek op middelbaar technisch niveau
Pre is beide en tevens enige jaren ervaring in de koeltechnische / elektrotechniek
Pre is kennis en ervaring met klimaattechniek en meet & regeltechniek

Ervaring met computers, MS Office, Outlook.
Flexibel, klantgericht, samenwerking en bereidheid tot verdere ontwikkeling.
Wat heeft Weiss Technik u te bieden
U zoekt een werkomgeving waar u talenten zich kunnen ontwikkelen
Samen met het ServiceTeam ontstaan nieuwe ideeën en innovaties
Technische ondersteuning door een professioneel team in de binnendienst
Verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden mede verzorgt door de Weiss academie
Uitstekkende secundaire arbeidsvoorwaarden
Beschikking over representatieve bedrijfsmiddelen
Werken aan kwalitatief technisch hoogwaardige installaties bij de meest vooruitstrevende bedrijven,
onderzoekcentra, R&D centrums en overheidsinstanties.

