
Wijnkamp Werving & Selectie B.V. 
Ondernemerscentrum “Canaalstaete” 

Kanaalweg 33 
2903 LR  – CAPELLE A/D IJSSEL 

Tel.: 010 – 413 8 444 
e-mail: info@wwns-wijnkamp.nl 

website : www.wwns-wijnkamp.nl 

 
Vergunning CBA/A 99.0238    Kamer van Koophandel Rotterdam 24296312 

Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder nr. 296312 
BTW nr: NL 8101.57.615.B.01 

Wil jij werken binnen een bedrijf waar personeel voorop staat? En vind jij een goede werksfeer en goede 
arbeidsvoorwaarden belangrijk. Dan is deze werkgever geknipt voor jou. 

 
FUNCTIE: Onderhoudstechnicus (geen storingsdiensten) m/v 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

 Verantwoordelijk voor de beveiligingsinstallaties zodat deze perfect werken  
 Uitvoeren van periodiek onderhoud zodat de brand-, noodverlichtings-, en ontruimingssystemen bij 

de klanten uitstekend blijven werken.  
 Bovendien zorg je voor de certificering van onze brandmeldinstallaties bij onze klanten. Je start 

je werkdagen vanuit huis, die de ideale uitvalsbasis is om op bezoek te gaan bij je klanten in je 
eigen woonregio. Je wordt aangestuurd door je planner die je zo efficiënt mogelijk zal inplannen 
voor je werkzaamheden. Een auto van de zaak, waarmee ook privé gereden mag worden, en een 
laptop zijn je belangrijkste gereedschap. Er zijn geen storingsdiensten in deze functie. 

EISEN: 
 (V)MBO niveau 3 of 4 diploma richting elektronica of elektrotechniek 
 Zelfstandig kunnen werken maar je hebt ook teamgeest 
 Flexibele instelling 
 Je vindt het leuk om brachegerichte opleidingen en cursussen te volgen 
 Dienstverlenende instelling 
 Rijbewijs is een must zodat je de auto van de zaak gelijk kan wegrijden 
 Uitstekende kennis van Office 
 Woonachtig in het gebied Noord-Holland/Zuid-Holland Utrecht 
 

 
ARBEIDSOVEREENKOMST: 

 Vast  
 Fulltime  

 
WERKLOCATIE: 
 
Regio Noord-Holland Zuid Holland Utrecht 
 
 
SOLLICITATIEWIJZE: 
Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  
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