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Pioneering for You

MOVE PROGRESS.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Service Monteur
Zuidwest Nederland
Major movements like globalisation, digitalisation and energy shortages shape some of our largest future challenges. Challenges that we are
happy to accept and dive into. We understand the trends that influence our company and our business and act accordingly. By developing
products and solutions we move not only water, we also move the future for people all over the world. As a pioneer in the pump industry we
focus as much on our employees as on our high quality pumps. Those of you who want to be part of the Wilo will experience a constant flow of
personal and organizational development as well as sufficient space for the implementation of own ideas. At Wilo you will move the future, for
yourself and for others.

Your Tasks:

Your Profile:
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Service laat zich niet altijd even goed plannen. We verwachten dat je als
Servicemonteur bij Wilo geen 9-tot-5-mentaliteit hebt en dat je bereid
bent om periodiek storingsdiensten te draaien en stressbestendig bent.
Uiteraard ben je veel alleen op pad en verwachten dan ook dat je goed
zelfstandig kunt werken, accuraat en nauwkeurig bent in je rapportage
naar de binnendienst.Uiteraard denk je mee met de klant bij het uitvoeren
van je werk en laat je naderhand deze werkplek weer netjes achter.Omdat
je werkgebied Zuidwest-Nederland is, is het wenselijk dat je woonachtig
bent binnen een straal van 30 kilometer van Rotterdam.
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Wij zouden graag willen dat je affiniteit hebt met de markt waarin Wilo
opereert. Je begrijpt als servicemonteur de taal van je collega's en
contacten. Het spreekt voor zich dat je een uitgebreide kennis hebt van
W-installaties, pompsystemen en pomptechniek en jij je hier ook verder
in wilt verdiepen. Daarnaast beschik je over:<ul class="arrow-list">
Kennis van zowel elektrotechniek als werktuigbouwkunde (door
opleiding of ervaring);
Enige ervaring in de installatie branche;
Een aantal jaren relevante werkervaring als servicemonteur in de
buitendienst;
Bekendheid met pompen en pompsystemen;
Ervaring met Microsoft Office programma’s als Word en Excel is een pre;
Een VCA-basisveiligheid, NEN 3140;
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Het rijbewijs B.

If you want to keep Wilo fluent and contribute to a successful future, please apply on our recruiting tool, or send your application documents
(incl. salary expectations, earliest entry date and source of job advertisement) in one document to: WILO Nederland B.V., Mr. Hans Tiedink, Rak
18, 1551 NA Westzaan, Netherlands. In case you have any additional questions, please feel free to contact Mr. Tiedink +31889456157.
WILO BRINGS THE FUTURE.

