CirTec staat voor Circulaire
Technologie. CirTec is
leverancier van hoogwaardige
technologie voor de
behandeling van water en
afvalwater, voor zowel
waterschappen als de
industriële markt. De
activiteiten van CirTec zijn
gericht op projectontwikkeling
rondom scheidingtechniek.
Het productenpakket bestaat
onder andere uit verschillende
zeeftechnieken, slibindikking, ontwatering en droging en
verdampingsinstallaties.
Onze klanten zijn
waterschappen, industriële
eindgebruikers en contractors.
Wij ontwerpen, leveren,
installeren en onderhouden
installaties gebaseerd op onze
eigen technologie. Naast
projectrealisatie zijn wij
betrokken bij onderzoeks- en
ontwikkelingstrajecten. Onze
zuiveringssystemen zijn gericht
op terugwinning van
grondstoffen en hergebruik van
restwarmte.
CirTec heeft haar succes te
danken aan het ontwikkelen
van innovatieve oplossingen,
hard werken, goed luisteren en
betrokkenheid.

Acquisitie naar aanleiding van
deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.
CirTec B.V.
Nijverheidsweg 26
1442 LD Purmerend
0299-792080
www.cirtec.nl

Coördinator service en onderhoud (M/V)
(40 uur per week)
Jouw doel: tevreden klanten en onze monteurs met de juiste onderdelen altijd
op de juiste plek en beoogde tijd aanwezig. Als Service Coördinator ben je het
aanspreekpunt voor onze (internationale) klanten en support je onze
monteurs in het veld. Nieuwsgierig geworden naar deze dynamische functie?
Lees dan snel verder!
Functieomschrijving
Als Service Coördinator ligt je uitdaging in het plannen en organiseren van
diverse onderdelen-, service- en aftersales aanvragen:
• Je beantwoordt vragen over onderhoud aan apparatuur en installaties;
• Je bent verantwoordelijk voor voorraadbeheer en aankoop van
onderdelen;
• Je verzorgt de werkvoorbereiding en planning van service- en
onderhoudswerkzaamheden;
• Je bent verantwoordelijk voor onderdelenverkoop.
• Je biedt daarnaast ook ondersteuning aan een projectleider tijdens de
uitvoering van projecten;
Vaardigheden/functie-eisen
• Je hebt een opleiding werktuigbouwkunde, mechatronica of
installatietechniek;
• Je hebt ervaring als binnendienstmedewerker op een service of aftersales
afdeling;
• Affiniteit met zuiveringstechnologie en product- en projectontwikkeling is
een pré;
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• Goede beheersing van tenminste de Nederlandse en Engelse taal;
• In bezit van een rijbewijs B.
Je werkt zelfstandig, bent representatief en durft de klant van advies te
voorzien.
Wat kan CirTec je bieden
Je gaat aan de slag bij een dynamisch bedrijf waar je terecht komt in een leuk
en enthousiast team. Als medewerker service en onderhoud heb je een
afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid. Wij bieden je:
• Volop mogelijkheden om jezelf te ontplooien en door te groeien;
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden;
• Collectieve pensioenregeling met nabestaandenpensioen;
• Marktconform salaris in overeenstemming met kennis en ervaring;
• Per jaar 24 vakantie- en 6 ADV dagen.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en zou je ons team willen versterken?
Stuur dan je reactie met je CV per e-mail naar service@cirtec.nl ter attentie
van Coos Wessels. Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen via telefoonnummer 0299-792080.

