Aceve zoekt servicetechnicus W installaties.
Als servicetechnicus ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig installeren, aansluiten, testen, preventief en
correctief onderhouden van gewone en complexe werktuigbouwkundige installaties, cv ketels, geisers, WTW
units, warmtepompen etc.
Je onderzoekt storingen, legt het probleem helder aan de klant uit en repareert snel en vakkundig en je adviseert
de klant over verbeteringen of vervangingen.
Tevens zorg je ervoor dat de administratie altijd op orde is. Hiervoor heb je beschikking over een tablet en wordt
er gewerkt met een mobiel systeem.
Daarnaast draai je mee in onze storingsdienst tegen een vergoeding (ong. 1x per maand)
Je moet een ervaren, klantgerichte servicemonteur met passie voor installatietechniek.
Je kent de apparatuur van binnen en van buiten en houdt de ontwikkelingen in de markt goed bij.
Je moet het leuk vinden om zowel met particulieren als de zakelijk markt te communiceren en
al enige tijd zelfstandig storingsdiensten hebben gedraaid.
Met alleen onderhoud en storingen aan ketels of geisers ben je er tegenwoordig niet.
Duurzame producten zoals zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen worden steeds belangrijker.
Functie-eisen
Wij zoeken voor deze functie een Servicetechnicus met meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie.
Andere noodzakelijke eigenschappen zijn:
o Minimaal MBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op dat niveau
o In bezit van VCA
o Analytisch, probleemoplossend, klantgericht en communicatief vaardig
o Woonachtig regio Rotterdam e.o.
o Representatief.
o Gewend zijn om te werken in burgerwerk.
Wij zoeken alleen collega's met een diploma, omdat wij vinden dat alleen dan veilig aan een installatie kan
werken en op de hoogte moet zijn van wet en regelgeving
Je hebt geen problemen om buiten kantoortijden in actie te komen. Storingen hebben ook geen negen tot vijf
mentaliteit!
Een goede medewerker is op de hoogte van de veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s die met het vak
verbonden zijn en weet hij met die aspecten om te gaan.
Bedrijfsomschrijving
Aceve Totaalinstallateur bestaat inmiddels 26 jaar. Wij zijn een bedrijf met 12 werknemers.
Als totaalinstallateur is geen dag hetzelfde.
Wij voeren werkzaamheden uit op het gebied van o.a. verwarming, loodgieter werkzaamheden,
klimaatverbetering (o.a. airconditioning en ventilatie) en duurzame energie, zonnepanelen en noem maar op.
Aceve beseft dat kwaliteit begint met vakmanschap en bezieling.
De vele specialismen zorgen voor gevarieerde opdrachtgevers en relaties en bieden mogelijkheden voor vele
professionals binnen de installatietechniek
Om onze klanten steeds een goede service te kunnen verlenen, helpen wij onze monteurs allround te zijn of te
worden en zo de klant direct met 1 bezoek van dienst te kunnen zijn.
Aceve heeft klantgericht ondernemen hoog op de agenda staan.
Sinds 2015 heeft Aceve een advies centrum voor Comfortabel en Veilig Wonen. Hiermee helpen wij onze klanten
op het gebied van alle wensen en behoeften die de klant heeft deze op te lossen.

