Service Technicus

GMC-Instruments Nederland B.V. in Woerden is een volle dochter van Metrawatt International
GmbH en is de vertegenwoordigd in Nederland van bijvoorbeeld de fabrikanten Gossen Metrawatt,
Camille Bauer, Dranetz, ProSys en A. Eberle. Als GMC-Instruments zijn wij een totaal leverancier van
Industriële Meet- en Regeltechniek en Test- en Meetinstrumenten en richten wij ons op verkoop,
service en nazorg van het leveringspakket.
Een dag van een service technicus
GMC-Instruments Nederland B.V. is voorzien van een goed uitgeruste serviceafdeling met een eigen
kalibratielaboratorium. Dit is de plaats waar jij je werkdag als service technicus zal doorbrengen. Op
de serviceafdeling worden (merkonafhankelijke) kalibraties uitgevoerd aan een breed spectrum meeten testinstrumenten. Denk hierbij aan Installatietesters, Apparatentesters, Multimeters, Power quality
analyzers, Isolatieweerstandmeters en stroomtangen en stroomslangen. Verder wordt er waar nodig
aan de instrumenten gejusteerd en gerepareerd. Dit kan uiteen lopen van softwarematig afregelen,
vervangen van behuizingsdelen of displays, vervangen van individuele elektrische componenten of
uitwisselen van gehele printplaten en updaten van firmware.
Focus en visie
Kwaliteit en klantgerichtheid staat bij ons hoog in het vaandel. Met ons ervaren, enthousiaste en
gezellige team van in totaal 11 personen staan wij voor persoonlijke aandacht en korte lijnen naar
onze klanten. Wij streven naar premium service voor premium instrumenten. Daarom is het belangrijk
dat jij bent voorzien van technisch en administratief inzicht en de Nederlandse taal goed beheerst in
woord en geschrift.
Verantwoordelijkheden en taken
Als service technicus bij GMC-Instruments ga jij je bezig houden met onder andere:
· Kalibraties aan test- en meetinstrumenten
· Justeren en reparaties
· Opbouwen van serviceoffertes
· Technische ondersteuning van klanten
· Voorraadbeheer van reserve onderdelen
Kwalificaties en vaardigheden
Als service technicus bij GMC-Instruments wordt het volgende van je verwacht:
· Diploma MBO elektrotechniek niveau 4 of vergelijkbaar niveau door ervaring
· Zelfstandig en kan omgaan met vrijheid
· Technisch en administratief inzicht
· Teamspeler die die nauw samenwerkt met collega’s
· Klantgericht en behulpzaam
Salaris en arbeidsvoorwaarden
· Marktconform salaris
· Werkweek van 40 uur(ma – vr)
· Reiskostenvergoeding
· 26 vakantiedagen
· 8% vakantiegeld
· Pensioen- en bonusregeling
Ben jij enthousiast geworden en ben jij op zoek naar een leuke uitdagende baan?
Neem dan contact op met Erik Pleijsier( 06-22668977) (ook ’s avonds),
Schrijf naar: GMC-Instruments t.a.v. Erik Pleijsier, Daggeldersweg 18, 3449 JD Woerden.
Of mail naar erik.pleijsier@gmc-instruments.nl
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