De Vaillant Group is op zoek naar
TECHNISCH ADVISEUR (M/V)
Bezit de volgende kwalificaties en vaardigheden:
 Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als minimaal service monteur in de
installatietechniek (bij een installatiebedrijf of een fabrikant), service
monteur/technicus in de utiliteit is een pre
 Technisch Opleiding op middelbaar niveau (MBO)
 Heeft voldoende aantoonbare kennis van cv installatie techniek
 Heeft voldoende kennis van (atmosferische) stookinstallaties
 Heeft voldoende kennis van elektrotechniek/regeltechniek met eventueel
diploma
 Heeft voldoende aantoonbare kennis van warmtepompen
 Een F-gassen certificaat (STEK diploma) strekt tot aanbeveling
 In bezit van een geldig rijbewijs B
 VCA diploma basis veiligheid of is bereid dit te halen
Competenties
 Geen 9:00 tot 17:00 uur mentaliteit en weet zich flexibel op te stellen
 Kan met stress omgaan en houdt het hoofd koel
 Kan zelfstandig werken en kan prioriteiten goed inschatten, maar kan ook goed
in een team werken
 Is bereid tot deelnemen aan telefoondiensten (maandag – vrijdag 18:00 – 21:00
/ weekend 09:00 – 17:00) en storingsdiensten (zaterdag 09:00 – 17:00)
 Is bereid interne producttrainingen te volgen in binnen- en buitenland (Duitsland
en België)
 Ziet complexe storingen als een uitdaging
 Kan een goede vertaling maken, zowel mondeling als schriftelijk, van zijn
uitgevoerde werkzaamheden richting de klant en consument
 Kan vanuit de documentatie en tekeningen een goede vertaling maken over de
werking van het product en de eventueel uit te voeren werkzaamheden
 Is gewend goede duidelijke rapportages te maken en bij het afboeken van
opdrachten wordt de gevraagde informatie nauwkeurig ingevuld
 Is communicatief vaardig en weet de belangen van verschillende partijen juist in
te schatten
 Herkent zich in onze internationale groepswaarden: Ondernemerschap, Passie,
Vertrouwen en Integriteit en weet dit ook uit te dragen

De kracht van de Vaillant Group
De Vaillant Group bedenkt en ontwikkelt energiezuinige en schone
systeemoplossingen voor verwarming, koeling en warm water. Betrouwbaarheid,
installatie- en gebruiksgemak zijn daarbij het uitgangspunt. Het familiebedrijf heeft al
140 jaar ervaring in ruim 80 landen wereldwijd. In Europa is de Vaillant Group de op
één na grootste fabrikant met verwarmingstechnologie als kerntaak. Het Nederlandse
onderdeel van de Vaillant Group bestaat uit twee sterke merken: AWB en Vaillant. Met
AWB voor de projectenmarkt en Vaillant als vertrouwde partner voor de particuliere
markt. Gedreven door ambitie en innovatie streeft de Vaillant Group Nederland naar
de beste service voor haar klanten en producten van de hoogste kwaliteit. Niet voor
niets is Nederland dè proeftuin van Europa voor innovaties van Vaillant Group.
Samenwerken om de beste resultaten te bereiken
Onze organisatie is onderdeel van de Vaillant Group, een sterke wereldspeler die
vooraanstaande producten en technieken ontwikkelt. Internationale kennis en
expertise zijn hierdoor altijd binnen handbereik en geven ons de mogelijkheid om
vernieuwend te blijven. De wensen en behoeften van onze klanten staan daarbij altijd
centraal. Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten of om het
verbeteren van onze service. Intensieve samenwerking met installateurs,
groothandels, woningcorporaties, projectontwikkelaars en
vastgoedeigenaren is ons doel. Op die manier halen we het beste uit onszelf en
bereiken we het maximale resultaat voor onze klanten.
Ruimte voor talent
In Nederland krijgen onze toegewijde professionals de gelegenheid om zichzelf te
ontwikkelen bij de Vaillant Group. Wij stimuleren onze medewerkers om trends in de
markt te volgen en vakkennis te ontwikkelen. Zij zijn tenslotte de specialisten waar
onze klanten op terug kunnen vallen. Wij willen een betrokken partner zijn voor onze
klanten en op die manier waarde toevoegen aan onze producten en diensten.
Wat bieden wij?
Een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket afgestemd op jouw kwaliteiten,
verantwoordelijkheid en afwisselende werkzaamheden in een leuk team. Een
dynamische, informele werkomgeving met korte communicatielijnen.
Nieuwsgierig geworden?
Stuur een motivatie met CV naar Vaillant Group Netherlands B.V,
T.a.v. Gunduz Yilmaz, Manager Field Service Netherlands.
Emailadres: gunduz.yilmaz@vaillant-group.com
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