Medewerker Centrale Technische Dienst | Zuid-Nederland
Haal jij veel energie uit het oplossen van technische problemen? Ben je leergierig, gedreven
en zelfstandig? Staat voor jou hygiëne en kwaliteit centraal? Dan word jij mogelijk onze
nieuwe collega!
Voor onze centrale Technische Dienst zijn wij voor de regio Zuid-Nederland op zoek naar een
fulltime Medewerker Technische Dienst.
Samen met collega’s vorm je de centrale afdeling Technische Dienst. Als Medewerker
Technische Dienst ben je landelijk verantwoordelijk voor het ondersteunen van de 11 Elis
locaties bij grootschalige technische projecten en bij het preventieve en correctieve
onderhoud van de machineparken. Daarnaast besteed je een deel van je tijd aan het
beheer en onderhoud van slimme uitgiftesystemen op locatie bij de klanten. Vanzelfsprekend
word je betrokken bij relevante projecten en stellen wij eigen inbreng zeer op prijs.
De werkzaamheden vinden plaats tijdens dagdiensten van maandag tot en met vrijdag
waarbij in wisselende diensten wordt gewerkt van 08.00 tot 17.00. Vanwege de productie
kunnen bepaalde technische werkzaamheden op de zaterdag gepland worden. Daarnaast
draai je mee in de bereikbaarheidsdiensten welke door de week van 18.00 – 22.00 zijn en in
het weekend op zaterdag en zondag.
Jouw werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•

Het plannen, uitvoeren en controleren van preventief en correctief machine
onderhoud ter voorkomen en opheffing van storingen;
Validatie/Kalibratie verantwoordelijk van machines, installaties, processen en
opgestelde meetmiddelen;
Het onderhouden van contact met betrokken leveranciers en externen;
Het begeleiden en ondersteunen van grootschalige technische projecten;
Onderhouden en technisch beheren van automatische (kleding)uitgiftesystemen;
Back-up bij afwezigheid lokale Technische Dienst.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een Mts-opleiding, niveau 3 (bijv. Mechatronica, Service & onderhoudstechniek) is
een pré geen vereiste;
Je hebt technisch inzicht en affiniteit met computersystemen, software en elektronica;
Je bent in staat om in het Engels te overleggen met internationale leveranciers;
Je bent flexibel en oplossingsgericht;
Je kunt zelfstandig (potentiële) problemen analyseren;
Je bent sociaalvaardig om binnen en met teams te werken;
Je kunt werken in een omgeving waarin kwaliteit en hygiëne uitermate belangrijk zijn;
Je bent leergierig en kijkt graag naar verbeteringen.
Je vindt het niet erg om flexibele diensten te draaien en veel te reizen (in Nederland).
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Over Elis
Elis, voorheen Berendsen Textiel Service, is een internationale multiservice dienstverlener die
oplossingen biedt op het gebied van textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in
Europa en Latijns-Amerika en is marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal
werken 45.000 professionals lokaal in dienst op 440 productie- en servicecentra in 28 landen.
Met 11 vestigingen en circa 800 medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste
textieldienstverleners. Voor Elis Nederland vormen de commerciële en professionele
gedrevenheid, samen met een herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.

Wat bieden wij?
We bieden je een dynamische baan in een dienstverlenende organisatie die constant in
beweging is. Er is ruimte voor eigen inbreng. Investering in trainingen behoort tot de
mogelijkheden. Arbeidsvoorwaarden: 13e maand, smartphone, toeslagen conform de CAO
Textiele Dienstverlening.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar Fred van baal, Fred.van.baal@elis.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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