Waar ga je werken?
Primoteq is een toonaangevend servicebedrijf voor productiemiddelen in de (maak)industrie, gespecialiseerd in
Metaalbewerkingstechniek, Hijs- en Heftechniek en Lasersnijtechniek. Primoteq levert een meetbare
toegevoegde waarde door het inzetten van hoogwaardige onderhoudsexpertise, waarbij wordt gestreefd naar
het realiseren van de laagste integrale productiekosten. Dit wordt bereikt middels klantspecifieke
onderhoudsconcepten (Excellent Maintenance). Primoteq opereert vanuit 4 locaties, te weten Hengelo,
Rotterdam, Nederweert en Geleen.

Om onze ambities te kunnen realiseren, zijn we op zoek naar een bevlogen

Service Technicus Hijs- en Heftechniek
(regio Rotterdam)
Wat ga je allemaal doen?
In de functie van Service Technicus Hijs– & Heftechniek ben je verantwoordelijk voor het – op klantlocatie zelfstandig uitvoeren van keuringen volgens EKH-voorschriften en het opsporen, lokaliseren en opheffen van
storingen aan hijsinstallaties. Aan de hand van inspectieschema's, afstel- en inregelvoorschriften, tekeningen
en schema's speciaal gericht op de conditie van de hijsinstallatie, stel je een diagnose van de te verwachten
werktuigbouwkundige/elektrische en/of functionele gebreken en meld je deze in de vorm van een
inspectierapport. Een tweede onderdeel van deze functie is het keuren van losse hijsmiddelen en de gehele
administratieve afhandeling ervan, eveneens volgens de EKH-normen.
Je bent hét aanspreekpunt voor de klant en draagt bij aan een stabiele relatie tussen de klant en Primoteq B.V.
Je weet vaktechnisch de diensten van Primoteq B.V. op de juiste manier bij de klanten aan te bieden.

Wat staat er op jouw cv en welke kennis heb je reeds opgedaan?
 Je bent in het bezit van een diploma op niveau 4, bij voorkeur richting Elektrotechniek.
 Het certificaat EKH is een pré;
 Je hebt relevante en aantoonbare werkervaring als Service Technicus in de industriële dienstverlening
(hijs- en hefinstallaties);
 Je bent accuraat en je beschikt over goed ontwikkelde administratieve vaardigheden en je bent
vaardig in het gebruiken van moderne communicatiemiddelen;
 Je beschikt over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, je bent correct in de omgang met
klanten en je bent in staat om zelfstandig (binnen de kaders van de opdrachten) te opereren;
 Je bent geïnteresseerd in de techniek en bereid om eigen tijd te investeren in het volgen van
aanvullende opleidingen in de avonduren;
 Je bent leergierig, zelfstandig en flexibel qua inzetbaarheid;
 Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Hoe word jij onze collega?
Stuur een korte motivatie en jouw CV per email naar annemarie.starrevelt@primoteq.com.
Wil je meer over deze technisch uitdagende functie weten, bel dan even met Annemarie Starrevelt,
074 – 240 38 32.

