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Servicemonteur 

 
 
Vind jij het leuk om bodemenergiesystemen te onderhouden, te 
optimaliseren en nieuwe systemen in bedrijf te stellen? Heb jij een 
enthousiaste, servicegerichte houding en houd je van afwisseling en 
uitdaging in je functie? Lees dan gauw verder! 
 
Dit vind je leuk om te doen 
Als Servicemonteur werk je alleen of samen met een collega en ben 
je dagelijks op pad met een service bus. Je voert onderhouds-, sto-
rings- en installatiewerkzaamheden uit en bereidt eventueel zelf de 
werkzaamheden voor. Je stelt nieuwe systemen in bedrijf, contro-
leert de regeltechnische installatie, doet aanpassingen in de soft-
ware van  gebouwbeheersystemen en geeft adviezen. Het rapporte-
ren van uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen, communice-
ren met de klant en directe collega’s, behoren ook tot jouw werk-
zaamheden. Kortom, je krijgt een afwisselend takenpakket! 
 
Hier herken je jezelf in 
• Afgeronde MBO-4 opleiding Elektrotechniek 
• Enkele jaren werkervaring in soortgelijke functie 
• Kennis van Priva (gebouwautomatiseringssystemen) is een pre 
• Kennis van en kunnen omgaan met gebouwbeheersystemen  
• Goede communicatieve vaardigheden en een representatieve 

uitstraling 
• Proactieve, oplossingsgerichte werkhouding 
• Zelfstandigheid  
• Woonachtig in de omgeving van Dedemsvaart 
 
Wat krijg je 
• Een marktconform salaris met een goed arbeidsvoorwaardenpakket volgens de Bouw-CAO 
• De mogelijkheid om mee te werken aan een mooi, duurzaam product 
• Volop ruimte voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling 
• Doorgroeikansen en continuïteit in werk (we bestaan al 120 jaar!) 
• Een prettige werksfeer binnen een gezond, dynamisch bedrijf met een goede naamsbekendheid, 

waarbinnen mensen zeer belangrijk zijn. 
 
Interesse? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag met jou in contact! 
 
Je kunt reageren door jouw sollicitatiebrief en CV te sturen naar r.folders@haitjema.nl t.a.v. de heer 
Ronald Folders. Voor informatie over de vacature kun je ook contact opnemen met Ronald Folders via 
hiervoor genoemd e-mailadres. 
 

� 32/40 uur per week  

HAITJEMA B.V. 

Grondboorbedrijf Haitjema 
B.V. in Dedemsvaart is ruim 
120 jaar toonaangevend actief 
in totaaloplossingen in grond-
waterwinning, grondwaterbe-
heer en energieopslag in de 
bodem. Dit vooral nationaal 
als ook internationaal. Met 
haar ruim 80 medewerkers 
realiseert Haitjema een omzet 
van meer dan € 10 miljoen en 
is al jaren een gezonde orga-
nisatie. De cultuur van de 
organisatie valt het best te 
omschrijven als hardwerken-
de, loyale medewerkers en 
een platte structuur met een 
opendeurpolitiek. Dit komt 
mede tot uitdrukking in de 
bijzondere structuur, waarbij 
de aandelen en medezeggen-
schap in het bezit zijn van de 
Stichting Haitjema, waarin ook 
medewerkers zitting hebben. 
Voor meer informatie zie ook: 
www.haitjema.nl. 

 


