Wij zijn op zoek naar een gedreven en ambitieuze servicecoördinator die de werkzaamheden van
de servicemonteurs van Servicegroep Twente coördineert. Samen met de groep servicemonteurs
verzorg jij het onderhoud van een groot aantal installaties en verhelp je waarnodig de storingen.
We zoeken een iemand met de juiste mentaliteit en drive. Als jij die persoon bent… dan zoeken
wij jou!

Functie
In de functie van Servicecoördinator ben je verantwoordelijk voor het aannemen, inplannen en afhandelen
van storingen, periodiek onderhoud en het in bedrijfstellen van installaties. Hiertoe stuur je de
verantwoordelijke servicemonteurs aan en biedt technische ondersteuning op afstand. Je beoordeelt
servicebonnen en verzorgt de communicatie richting de opdrachtgever. Tevens regel je de financiële
afhandeling van de uitgevoerde werkzaamheden en bestel je de benodigde materialen. Ook zorg ervoor dat
de servicemonteurs de beschikking hebben over het juiste gereedschap en dat zij beschikken over de juiste
kennis. Jij houdt ontwikkelingen van de markt in de gaten en probeert hier dan ook op in te spelen.

Functie-eisen

Wat bieden wij jou?

•

Afgeronde MBO4-opleiding;

•

Marktconform salaris;

•

Aantoonbare affiniteit met techniek;

•

Fulltime dienstverband;

•

Commercieel inzicht;

•

Een aanstelling met uitzicht op een vast

•

Goede communicatieve vaardigheden;

•

Leidinggevende capaciteiten;

•

Representatieve en enthousiaste uitstraling;

•

Innovatief, transparant, betrouwbaar en
betrokken;

•

Accuraat en stressbestendig;

•

Analytisch denkvermogen en doeltreffend;

•

Beheerst de Nederlandse taal in woord en

contract;
•

Een uitdagende en afwisselende baan binnen
een groeiende organisatie;

•

Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen
en cursussen.

geschrift;
•

Flexibele, collegiale en klantgerichte instelling.

Servicegroep Twente
Servicegroep Twente is dé partner op het gebied van duurzaam beheer, onderhoud van technische
installaties en inspecties. We werken aan de meest uiteenlopende opdrachten voor scholen, zorginstellingen,
woningbouwcorporaties, overheid en semi-overheid. Maar ook voor andere klanten stropen wij onze
mouwen graag op. We denken mee en geven advies. Dankzij extra aandacht voor bewoners en
eindgebruikers en onze persoonlijke aanpak zorgen we altijd een passende oplossing.

Ben je enthousiast over de bovenstaande vacature?
Stuur dan een motivatie en CV, bij voorkeur per e-mail, naar
dhr. Schulte. Gegevens: w.schulte@schulte-energietechniek.nl of per post naar Schulte Energie & Techniek,
t.a.v. dhr. Schulte, Sombeekweg 11, 7591 AV in Denekamp.
Voor vragen over de vacature kunt u ook bellen naar 0541
352520, Wiim Schulte.

