Met een team van 90 professionals bouwt en onderhoudt familiebedrijf Logisticon Water Treatment al 30 jaar
kwalitatief hoogstaande en innovatieve waterzuiveringsinstallaties in Groot-Ammers.
Sociale betrokkenheid en een prettige werkomgeving staan bij Logisticon hoog in het vaandel. Er worden
dan ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd voor en door het personeel. Dit resulteert in een hecht
team met trotse medewerkers en fijne collega’s.
Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker Mobilisatie Verhuur
Wat je gaat doen
Op het moment dat een aanvraag bij de afdeling Verhuur binnen komt, zorg jij er samen met je collega’s
voor dat binnen een paar dagen de installatie op locatie geplaatst is. Als medewerker mobilisatie verhuur
werk je op locatie van Logisticon. Je stelt de installatie samen aan de hand van de specificaties die je krijgt
van de projectleider, vervolgens voer je testen uit om zeker te weten dat alles naar behoren werkt.
Vervolgens laad je de gehele installatie, zodat deze vervoert kan worden naar de klant. Na een
verhuurperiode komt de installatie terug. Je verzorgt het lossen en controleert of alles compleet is. Nadat
alles is gereinigd test je de diverse onderdelen op functionaliteit, voer je eventuele reparaties uit en ruim je
alles op.
Wat wij vragen
Je hebt een mbo opleiding elektro- of installatietechniek. Tijdens stage of na je studie heb je ervaring
opgedaan met het onderhouden van werktuigbouwkundige installaties (zowel mechanisch als
elektrotechnisch en pomptechniek). Daarnaast heb je praktisch inzicht en geen 9 tot 5 mentaliteit (in verband
met eventueel laden en lossen na reguliere werktijden).
Wat wij bieden
Je maakt deel uit van een hecht en kwaliteitsbewust team binnen een solide groeiend, innovatief bedrijf. We
bieden een brede functie waarin voornamelijk buiten werkzaamheden dienen te worden verricht. Je zal
komen te werken met leuke collega’s die met elkaar iets willen presteren. Een informele werksfeer en
uiteraard goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden.
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan jouw reactie met CV naar pz@logisticon.com. Voor vragen kan je terecht bij de Mirjam van den
Heuvel op 0184-608260 (werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag).
N.B. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

