ERVAREN SERVICETECHNICUS - INDUSTRIE
Ben jij een gepassioneerde technicus? Wil je werken in diverse industriële omgevingen, waar je bezig
bent met uiteenlopende technische vraagstukken en wil jij onderdeel uitmaken van het B&B-team?
Dan heb je jouw uitdaging en mogelijk je nieuwe baan nu gevonden!
Wordt jij mijn collega?
Ben jij een servicetechnicus met ervaring in
industriële installaties en systemen, wil je
werken in een gemotiveerd team en kom je
ons team versterken met enthousiasme,
kennis en ervaring.
Stuur dan een e-mail met jouw CV naar
solliciteren@bosma-bronkhorst.nl
Wil je meer weten?
Vraag naar Luc Bronkhorst T: 075 653 1500
Als je niet volledig voldoet aan de gevraagde eisen of
competenties kan je ook solliciteren. In overleg bepalen
we hoe je op het gewenste niveau kunt komen.

Wij bieden je:
• Een afwisselende en dynamische fulltime baan met
verantwoordelijkheid, uitdagingen en voldoende
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
• Uitgebreide studiemogelijkheden en mogelijkheden om je
kennis te verrijken. Je wordt opgeleid tot gecertificeerd ABBDrive Technicus/Engineer.
• Een informele werksfeer met gemotiveerde collega’s.
• Een werkomgeving, waarin eigen inbreng en initiatief getoond
kan worden.
• Een goed betaalde baan in de techniek. Een laptop, telefoon
en servicebus van de zaak horen bij de functie.
• Een werkgever waarbij je geen nummer bent, maar een
collega met een naam.
• Leuke collega’s in een sociaal en gezond bedrijf.

De werkzaamheden omvatten onder andere
het uitvoeren van inspecties, preventief en
correctief onderhoud aan E&I installaties en
systemen. Een deel van de werkzaamheden
wordt uitgevoerd aan el. aandrijfsystemen.
Je komt bij diverse bedrijven en voert
afwisselde werkzaamheden uit. Bij de
uitvoering van je werkzaamheden, dien je
zelf of in overleg oplossingen te bieden om
een kwalitatief goede en veilige installatie af
te leveren. Het werk is nooit saai en biedt
voldoende uitdagingen. Je werkt veelal aan
technisch hoogstaande installaties en
systemen. Je neemt deel aan het B&B
consignatiesysteem.

Jouw uitdagingen:
• Je bent bekend en hebt ervaring met preventief en correctief onderhoud in een
industriële omgeving.
• Aan diverse (elektro)technische installaties en (aandrijf)systemen voer je
onderhoudswerkzaamheden uit, los je storingen op, doe je uitbreidingen, in
bedrijfstellingen en vervang je systemen.
• Het opstellen van service- en onderhoudsrapporten en doen van voorstellen tot
verbeteringen of optimaliseren van het onderhoud.
• Je hebt interesse in smart oplossingen m.b.t. onderhoud (smart maintenance).
• Je kennis- en denkniveau bevindt zich op MBO+/HBO niveau en hebt de nodige
ervaring met aandrijfsystemen (frequentieregelaars, motion, servo en motoren),
applicaties, meet- & regeltechniek, industriële besturingen en netwerken.
• Je hebt kennis van de geldende normen en kunt goed overweg met MS-Office.
• Je bent klantgericht, gedreven en maakt deel uit van het B&B Service &
Onderhoudsteam, dat 24/7 klaar staat voor onze (contract) klanten.

Bosma & Bronkhorst
Bosma & Bronkhorst is een familiebedrijf, opgericht in 1958.
Bosma & Bronkhorst levert producten en diensten ten behoeve
van (elektro)technische installaties, aandrijfsystemen en
technische automatiseringssystemen voor o.a. de industrie,
watersector, onderzoekcentra, gebouwen en infrastructuur.
De klanten zijn veelal industriële bedrijven, maar tot de
klantenkring behoren ook eigenaren van gebouwen of technische
installaties, zoals het beweegbare dak in de Johan Cruijff ArenA.
Een groot deel van de vaste klanten bevinden zich in de regio
Noord-Holland, maar diverse gerealiseerde installaties en
machines bevinden zich over de gehele wereld.
Bosma & Bronkhorst is en solide onderneming, die al meer dan 60
jaar bekend staat om haar oplossend vermogen, vakwerk,
kwaliteit, flexibiliteit, service en klantgerichte visie. Met een team
van 135 medewerkers is Bosma & Bronkhorst een innovatieve en
vooraanstaande technische onderneming.

De kernwaarden van Bosma & Bronkhorst zijn
“Betrokken, samenwerken en continu
verbeteren”.
Wij geloven in de kracht van gemotiveerde en
goed opgeleide medewerkers, die
gefascineerd zijn door de mogelijkheden die
de techniek biedt om processen en systemen
beter te laten functioneren.
Bosma & Bronkhorst hecht daadwerkelijk
waarde aan het begrip relatie, zowel naar
haar opdrachtgevers, zakenpartners als
medewerkers.
We denken niet alleen mee, we doen mee,
vandaar ons motto ...
Techniek met Passie!

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING - ROBOTICA - ENGINEERING
PANELENBOUW - 24/7 SERVICE EN ONDERHOUD - INSPECTIES (HS, LS en ATEX) – ENERGIEMONITORING / ENERGIEBESPARING
PLAATWERK EN LICHTE CONSTRUCTIES - METAALCOATING - TECHNISCHE DIENSTVERLENING EN HANDELSONDERNEMING
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