
Onze klant is een professioneel en groeiend bedrijf in gasdetectie en explosieveiligheid. Zij 
zijn gevestigd in Noordwijk (ZH) en zijn werkzaam in de hele Benelux. Bij onze klant staat 
professionaliteit, kwaliteit en service in een hoog vaandel. De klanten bevinden zich in een 
breed gebied: van parkeergarages tot de koelindustrie, van chemie tot oliebedrijven en 
iedereen die werkt met potentieel toxische dan wel explosieve gassen. 

Zij hebben een eigen technische dienst. Hiermee behartigen zij onderhoud aan onze 
hoogwaardige systemen. Service team bestaat op het moment uit drie ervaren technici (12 jaar, 7 
jaar en 4 jaar in dienst). 

Bij onze klant is een vacature ontstaan voor een: 

Service Technicus (full-time)

Functieomschrijving 

Een professionele, enthousiaste collega op LTS/MTS niveau. Ervaring in de gasdetectie is 
geen specifieke voorwaarde, wel een pré. Een gezond vermogen om nieuwe technieken te 
leren is zeer van belang. Je bezoekt onze klanten en voert op locatie in de Benelux 
onderhoudswerkzaamheden uit aan onze systemen. Ook word je ingezet bij 
inbedrijfstellingen. 

Profiel 

Een enthousiaste, inventieve technicus met een flexibele instelling en LTS/MTS-E of 
gelijkwaardige opleiding en bij voorkeur enige jaren ervaring in soortgelijke functie. In bezit 
van rijbewijs. Enige kennis van Engelse en Duitse taal is gewenst. Full time 
beschikbaar en geen hoogtevrees hebben. Kennis van Electrotechniek weegt zwaar mee. 
Woonachtig/werkzaam: regio Utrecht, Den Bosch of Tilburg. 
Werkomgeving 

Ons moderne kantoor met werkplaats te Noordwijk (ZH) is ruim en comfortabel. Er heerst 
een informele sfeer waar collega’s in een hecht teamverband werken. Het kantoor is goed te 
bereiken. Veelal ben je echter onderweg en werkt bij klanten. 

Aanbod 

Wat bieden wij jou? 
Een aanstelling met uitzicht op een vast contract 
Veel eigen verantwoordelijkheid 
Werken in een gezellig en professioneel team 
Een 40-urige werkweek met 29 vakantiedagen op jaarbasis 
Ruime opleidingsmogelijkheden 
Een passende salariëring en een leaseauto 

Jouw reactie 

Ben je enthousiast? Bel of mail dan even naar: 
ACT Personeelsdiensten BV 
Drs. Erik Koldenhof (Consultant 06-21826582)) 
Den Haag
erik@actgroep.nl 




