Belpa, the energy transformers, gevestigd in Harderwijk ontwikkelt, produceert en levert
hoogwaardige standaard en custom made oplossing voor energie omzetting, energie opslag en
elektro medische veiligheid. Naast eigen ontwikkeling en productie werkt Belpa nauw samen met een
aantal (buitenlandse) partners.
Belpa producten worden gebruikt in diverse industriële markten zoals de scheepvaart, rail,
paneelbouw en machinebouw. Daarnaast is Belpa leidend op het gebied van elektrische veiligheid in
medisch gebruikte ruimten.
Belpa is voor het serviceteam per direct op zoek naar een :

Service Engineer
Omschrijving van de functie
•

Deze functie is één van de visitekaartjes van Belpa naar onze afnemers. De werkzaamheden worden op
medische locaties in Nederland uitgevoerd.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Het uitvoeren van periodiek onderhoud (OTC en OTA) en het verlenen van (adhoc-) service aan
transformatorkasten en noodstroominstallaties (UPS-en).
Het inbedrijfstellen van transformatorkasten en noodstroominstallaties (UPS-en).
Het plaatsen, monteren en afbouwen van systemen.
Renovatiewerkzaamheden op locatie.
Uitleg geven over de werking van apparatuur aan afnemers.

Profiel
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding, minimaal MBO – Elektrotechniek / Energietechniek
In bezit van rijbewijs en VOL-VCA diploma.
Hands-on mentaliteit en voldoende praktijkervaring.
Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en Engels.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en zelfstandige baan.
Uitstekende ondersteuning en begeleiding.
Een collegiaal team en een prettige werksfeer.
Studiemogelijkheden en training bij partnerbedrijven.
Een goed salaris en een onregelmatigheidstoeslag
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u bellen met de heer Sander Zoon, tel. 0341-462020. Voor de
verdere bedrijfsinformatie en producten verwijzen wij u graag naar onze website www.belpa.nl.
Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u, bij voorkeur per email, zenden naar:
Belpa B.V.,
T.a.v. de heer Sander Zoon
Email : s.zoon@belpa.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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