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Servicetechnicus 
 

 
Ben jij sterk in het werken aan gebouwbeheerssystemen en wil je 
bijdragen aan duurzame energieoplossingen? Vind jij het een uitda-
ging om dergelijke installaties te onderhouden, optimaliseren en in 
bedrijf te stellen? Lees dan gauw verder! 
 
Dit vind je leuk om te doen 
Als servicetechnicus ben je verantwoordelijk voor het in bedrijf stel-
len en onderhouden van bodemenergie installaties. Je controleert 
de regeltechnische installatie, doet aanpassingen in de software 
van  gebouwbeheerssystemen en geeft adviezen.  
 
Tevens los je storingen op en voer je reparaties uit. Het rapporteren 
van uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen, communiceren 
met de klant en directe collega’s, behoren tot de werkzaamheden. 
 
Hier herken je jezelf in 
• Een MBO 4 diploma in de richting Energietechniek/Werktuig-

bouwkunde/Elektrotechniek. 
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring. 
• Kennis van Priva (gebouwbeheersingssystemen) is een pré.  
• Goede communicatieve vaardigheden. 
• Proactieve en oplossingsgerichte werkhouding. 
• In staat om zelfstandig te werken. 
 
Wat krijg je 
• Een marktconform salaris met een goed arbeidsvoorwaarden-

pakket volgens de CAO Bouw & Infra. 
• Een prettige werksfeer binnen een gezond, dynamisch bedrijf 

met een goede naamsbekendheid, waarbinnen mensen zeer belangrijk zijn. 
• Heel Nederland als werkgebied. 

 
Interesse?  
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie met in een prachtig en 
duurzaam vakgebied (bodemenergie) bij een gezond, onafhankelijk 
bedrijf, kom dan ons enthousiaste team versterken.  
 
Jouw sollicitatie, voorzien van uitgebreid CV kun je richten aan boven- 
staand adres, t.a.v. de heer J.A. Hoekstra. Voor informatie kun je con- 
tact opnemen met Jeroen Hoekstra, j.hoekstra@haitjema.nl /  
06-52506259. 
 
(acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld) 
 

� 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 reali-
seert Haitjema een omzet van 
meer dan € 10 miljoen en is al 
jaren een gezonde organisatie. 
De cultuur van de organisatie 
valt het best te omschrijven als 
hardwerkende, loyale mede-
werkers 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. 

 


