Ben jij de technische specialist met oog voor kwaliteit die
meebouwt aan de groei van PCS in de innoverende en
dynamische wereld van gebouwtechniek?
(Sr.) Service Engineer smart buildings | ZUID Nederland
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor het testen en functioneel
inbedrijfstellen van Gebouwautomatisering/HVAC-producten en IOT-systemen.
Daarnaast is het beoordelen van een goede werking van de installatie en zo nodig
aanpassen en optimaliseren relevant, evenals het uitvoeren van complexe service
opdrachten teneinde de werking van installaties te verbeteren of optimaal in stand te
houden.
Jouw collega’s
PCS is al ruim twintig jaar een autoriteit in meet- en regeltechniek/ gebouwautomatisering en zorgt voor optimale regeling en integratie van alle
gebouwgebonden installaties bij grootschalige kantoren en universiteiten, maar ook
in hightech omgevingen zoals ziekenhuizen, computercentra en de farmacie. Een
goede afstemming van regeltechniek verhoogt het comfort, creëert een goed klimaat
voor zorg, productie of kunst en zorgt voor een optimaal energieverbruik.
PCS bestaat uit een team van 27 gespecialiseerde collega’s, welke actief zijn vanuit
de vestigingen Zwijndrecht, Leek en Maastricht.
Wat biedt PCS jou ?
Bij PCS vinden we het belangrijk dat je jezelf kan ontwikkelen, waarbij passie voor
je werk en kwaliteit centraal staat. Je bent werkzaam in een jong, professioneel en
informeel bedrijf, waarbij samenwerking de sleutel vormt bij de uitvoering van jouw
werkzaamheden. We investeren in jou op het gebied van kennis, maar vinden
vitaliteit en de afstemming tussen werk en privé ook belangrijk. Een eigen
vitaliteitsbudget en de mogelijkheid tot flexibel werken, kunnen daar een bijdrage
aan leveren.
Ook op zoek naar een werkgever die jou centraal stelt ?
Daarnaast bieden we jou :
• Een goed salaris in lijn met ervaring en opleiding;
• Een lease auto, laptop en een mobiele telefoon van de zaak;
• 37 vakantiedagen en goede pensioenregeling;
• Afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reële doorgroeimogelijkheden;
• Jaarcontract en bij gebleken geschiktheid vast dienstverban d.
Wat vragen we aan jou om voor deze functie in aanmerking te komen?
• Woonachtig in Zuid-Nederland (Limburg / Zuid-Oost Nederland);
• Technische opleiding op MTS+ niveau, bij voorkeur in de richting
elektrotechniek, werktuigbouwkunde, industriële automatisering of ICT verkregen
door opleiding en/of ervaring;
• Kennis van meet- en regeltechniek, verkregen door opleidingen zoals MRK-A
en/of MRK-C;
• Enkele jaren relevante ervaring is een pré, maar geen must;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrif t;
• Rijbewijs B.

Het bedrijf:
Als technologiepartner, dienstverlener en systeemintegrator biedt PCS
totaaloplossingen voor veilige en intelligente gebouwen. PCS is uitgegroeid tot een
allround specialist in de meet-, regel- en besturingstechniek, die alle vraagstukken
op het gebied van techniek in en om gebouwen oplost. Zie ook onze website
www.pcs-gebouwautomatisering.nl voor meer informatie over onze dynamische
werkomgeving.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een leergierige,
gedreven, technisch breed geïnteresseerde (young) professional, die in
teamverband wil meewerken binnen ons werkgebied.
Interesse?
Jouw reactie kun je versturen naar:
Persy Control Services B.V.
t.a.v. Mevr. J. van Huizen | JessicavH@PCS-gebouwautomatisering.nl |
Telefoon 088 – 500 1200
Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

