HS Climate Solutions B.V.
is de exclusieve importeur
voor de gehele Benelux,
van alle klimaat gerelateerde
systemen die door Hisense
worden geproduceerd.
HS Climate Solutions B.V.
is de schakel tussen de
Nederlandse installateurs
en de klimaatsystemen van
Hisense.
In onze samenwerking met
de installateur kijken wij bij
elk ontwerp naar de
verwachtingen en
gebruikseisen van de
eindgebruiker.
Zo kan de eindgebruiker
rekenen op een installatie
die precies zo energiezuinig
en milieuvriendelijk werkt
als beloofd!
Hisense, Ervaar de kwaliteit.

Wij zijn op zoek naar:

Technisch specialist (fulltime)
Functieomschrijving
Als Technisch specialist ben je verantwoordelijk voor het technisch
ondersteunen van opdrachtgevers in de totale operationele fase. Je reageert
snel en adequaat op het gebied van technische ondersteuning
en garantie met als doel een tevreden opdrachtgever. Je helpt met het
oplossen van (regel)technische storingen en/of vraagstukken van
opdrachtgevers, zo nodig op locatie. Tevens heb je alle technische
documentatie van de fabrikant in je beheer, ben je verantwoordelijk voor de
garantiemeldingen, hou je de technische database up to date en heb je een
ondersteunde rol op het gebied van techniek aan de verkopers.
Functie-eisen
De ideale Technisch Specialist voldoet aan de volgende criteria: * MBO+
werk- en denkniveau bij voorkeur aangevuld met vakgerichte diploma’s; *
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de koeltechniek, installatietechniek
of technische leveranciers branche; * Je hebt affiniteit met regeltechniek en
Modbus protocollen; * Je bent in het bezit van je VCA diploma; * Uitstekende
beheersing van de Nederlandse taal, goede beheersing van de Engelse taal
(Franse en Duitse taal is een pre); * Je bent representatief, klantvriendelijk,
communicatief vaardig; * Je hebt gedegen kennis van Microsoft office
applicaties, weet je van aanpakken en je bent accuraat; * Je bent in het bezit
van Rijbewijs B; * Je bent 39 uur beschikbaar.
Wat kun je van ons verwachten?
Je komt te werken in een jong en gedreven team, waarin je samen met je
collega 's werkt aan de groei van de organisatie. Naast goede
arbeidsvoorwaarden wordt een baan aangeboden in een professionele
werkomgeving waar je volop ruimte krijgt om mee te denken en waar eigen
initiatief wordt gewaardeerd.
Interesse in deze functie? Stuur je motivatie en CV, t.a.v. mevrouw I. van der
Eik, naar: i.vandereik@hs-cs.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

