VACATURE
Technisch commercieel medewerker
RIOTECH is opzoek naar een elektromonteur die wil doorstromen naar een commerciëlere
binnen functie met meer verantwoording. Wij bieden een combinatie aan van techniek &
kantoor werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
− Ondersteunen in verkoop en advies naar klanten
− Het maken van offertes
− Het maken van (elektro)technische tekeningen
− Het maken van capaciteitsberekeningen
− Het maken van de planning voor de monteur
− Het verrichten van inkoop t.b.v. de productie
− Magazijn beheer
− Ondersteunen bij de montage en productie

Enige ervaring met bovenstaande werkzaamheden is een pré. Echter hoef je niet overal
concrete ervaring in te hebben dit zullen wij al doende aanleren.
Wat breng jij:
− Ervaring in de elektrotechniek;
− Rijbewijs B;
− Technisch onderlegt en een echte ‘handige Harry’;
− Je bent oplossingsgericht, ziet mogelijkheden en niet
onmogelijkheden;
− Flexibele werkinstelling, geen negen tot vijf mentaliteit;
− Je hebt een VCA-certificaat (of bent bereid dit te halen);

RIOTECH is de specialist in afwateringstechnieken. Belangrijke speerpunten zijn leveranties
van afwateringsgoten, olie-benzineafscheiders, pompputten & vetafscheiders. Wij zitten
geregeld aan tafel bij ingenieursbureaus, gemeentes, aannemers en installateurs om advies
te geven en tot de beste oplossing voor het project te komen. Met eigen monteurs zijn wij
instaat om zelf de beste (maatwerk) technieken samen te stellen. En tevens de regeltechniek
waaronder sturingskasten, vlotters, alarmen en sensoren voor de klant aan te sluiten.

Wat brengt RIOTECH:
− Een technische functie met veel afwisseling, zelfstandigheid en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
− Een no-nonses bedrijf met korte lijnen;
− Een losse werksfeer binnen een gezonde organisatie;
− De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en/of cursussen;
− Een fulltime functie (40 uur).
Interesse:
Wil je meer weten over de functie of direct solliciteren? Voor vragen over deze functie kun je
terecht bij Marco Schram 0180-654266 of info@afscheiders.nl
acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

