Vacature: SERVICE-TECHNICUS
Over ons:
PASMANS/GASGARDE B.V. is een betrouwbare en gekwalificeerde partner voor onderhoud, service
en beheer van technische installaties. Als totaalinstallateur adviseren, leveren en installeren wij
kwalitatieve oplossingen op maat, die voldoen aan alle wensen op het gebied van comfort, veiligheid
en duurzaamheid.
Onze klanten bevinden zich in het particuliere segment, alsook in de utiliteit, retail en industrie.
In samenwerkingsverband leveren wij met een 20-tal collega bedrijven een landelijke dekking voor
een aantal (inter-)nationale klanten.
Onze afdeling technisch beheer, service- en onderhoud bepaalt in belangrijke mate het beeld van ons
bedrijf. Voor uitbreiding en optimalisering van onze service performance zoeken wij een
SERVICE-TECHNICUS:
De functie:
Ø Je verricht zelfstandig onderhoud en service aan cv installaties, luchtbehandelingsinstallaties.
warmwater- en waterbehandelingstoestellen van uiteenlopende aard en complexiteit.
Ø Je adviseert mede klanten over de werking van de installatie, noodzakelijke aanpassing en/of
vervanging en verwerkt dit in een heldere rapportage voor onze calculatieafdeling.
Ø Je neemt deel aan storingsdiensten.
Ø Je bent een ambassadeur voor ons bedrijf waarbij je kwaliteit en perfecte service wilt leveren
en daardoor bijdraagt aan de verdere uitbreiding van onze service-activiteiten.
Je profiel:
Ø Je beschikt over een afgeronde MBO E / W of I opleiding, diploma service-technicus.
Ø Je hebt een ruime ervaring in ons vakgebied.
Ø Je communiceert open en helder met collega´s, servicecoördinator en klanten.
Ø Je bent klantgericht, flexibel en stressbestendig, proactief en positief ingesteld.
Ø Je bent in bezit van rijbewijs B/BE en VCA certificaat.
Wij bieden:
Ø Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie.
Ø Een uitstekend salaris gebaseerd op ervaring, affiniteiten, opleiding en leeftijd.
Ø Goede opleidingsmogelijkheden met volop kansen voor persoonlijke ontwikkeling.
Ø Een prettige werksfeer binnen een gedreven team in een moderne bedrijfsomgeving met
volop groeipotenties.
Ø Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse in een nieuwe uitdaging?
Stuur dan (bij voorkeur per e-mail) je sollicitatie naar:
PASMANS/GASGARDE B.V.
WATERMOLEN 18, 6229 PM MAASTRICHT
t.a.v. Marc Pasmans
E-mail: m.pasmans@pasmansgasgarde.nl
Tel.: 043-3616262 of 06-22932654
Website: www.pasmansgasgarde.nl,
Vragen? Neem dan contact met ons op, telefonisch of per mail.

