Service Engineer Maritiem regio Amsterdam
Aangezien onze werkzaamheden toenemen bieden wij een zeer gevarieerde baan waarin je al je
technische kwaliteiten kunt gebruiken en verbeteren. Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor de
installatie, montage en onderhoud van elektrotechnische installaties en besturingssystemen aan
boord van schepen en werkvaartuigen, kortom alles wat vaart en drijft. Je lost storingen op en geeft
eventuele technische verbeteringen aan.
Werkzaamheden:
• Installatie en montage van elektrotechnische installaties
• Installatie en montage van navigatieapparatuur
• Onderhoud aan bestaande elektrotechnische installaties
• Oplossen van storingen aan bestaande elektrotechnische installaties
Eigenschappen van de persoon die we zoeken:
• Je bent flexibel en hebt een zelfstandige instelling
• Je bent gemotiveerd en draagt bij aan een goede werksfeer.
• Je vindt het leuk om, als het project erom vraagt, op locatie te werken.
Wij vragen:
• MBO werk en denkniveau
• Enige jaren werkzaam in de elektrotechniek
• In bezit van rijbewijs B
• Goede werkhouding en discipline
• Ambitie tot doorgroeien
Wij bieden:
• Een afwisselende baan met veel zelfstandigheid in een goede werksfeer
• Een uitdagende werkplek in een unieke branche.
• Opleiding- en doorgroeimogelijkheden
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een overeenkomst op basis van een 38-urige werkweek
Bedrijfsprofiel:
Snijder Scheepselektro BV is gespecialiseerd in projecten op het gebied van scheepselektrotechniek,
camerasystemen, satelliet volgsystemen, navigatie software, tachografen, navigatieapparatuur en
communicatiesystemen. Wij ontwerpen, realiseren en onderhouden complete installaties voor
opdrachtgevers in de marktsegmenten binnenvaart, zeevaart, offshore en baggerindustrie
In de afgelopen 25 jaar zijn wij uitgegroeid van een eenmansbedrijf naar een onderneming met veel
gespecialiseerde medewerkers die verstand van zaken hebben, goed zijn opgeleid en aandacht
hebben voor service en kwaliteit
Uw belangstelling kunt u schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij:
Snijder Scheepselektro B.V.
t.a.v. afdeling personeelszaken
Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden
T: 038-3857123
M: 06-53291879
E: info@snijderscheepselektro.com
W: www.snijderscheepselektro.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

