Bij Kalibra zijn wij op zoek naar een Servicetechnicus
kalibratie weegwerktuigen
Regio: Landelijk

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van kalibraties van weegwerktuigen in de industrie op locatie bij onze
opdrachtgevers. Je verricht kalibraties van zowel kleine balansen als grote weegbunkers en rapporteert de
bevindingen en eventuele aanbevelingen aan de opdrachtgever. Als servicetechnicus kalibratie weegwerktuigen
ben je mede verantwoordelijk voor de klanttevredenheid van de opdrachtgevers van Kalibra en lever je een
bijdrage aan de onderlinge samenwerking binnen een enthousiast team.

FUNCTIE-EISEN
Voor deze uitdagende functie zijn wij op zoek naar een kandidaat die:
▪ Beschikt over een afgeronde MBO opleiding in de techniek;
▪ Geordend te werk gaat;
▪ Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft;
▪ Klant gericht te werk gaat en hier energie uit haalt;
▪ Onderdeel wil zijn van een enthousiast team.

WAT BIEDEN WIJ JE
Bij Kalibra bieden we je een baan met volop ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, daarnaast bieden we
natuurlijk een aantrekkelijk salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Tot slot heb je bij een
dienstverband van 40 uur per week 38 vrije dagen per jaar zodat werk en privé goed in balans zijn te houden.

BEDRIJFSINFORMATIE
Kalibra is onderdeel van ENGIE Nederland en is de specialist voor alles op het gebied van kalibratie en validatie
en houdt zich bezig met on-site kalibratie en validatie van diverse grootheden. Middels contracten met diverse
opdrachtgevers in o.a. de voedings- en genotmiddelen industrie, farmaceutische industrie en zorg, heeft Kalibra
een plaats in deze markt ingenomen.
ENGIE Nederland valt onder de ENGIE groep, met wereldwijd 154.950 medewerkers en actief binnen 70 landen.
Als groep is het onze missie om bij te dragen aan het verduurzaming van de wereld. We zijn koploper van de
energietransitie en streven er naar om klimaatverandering tegen te gaan en zorg te dragen voor verantwoord
gebruik van de beschikbare resources. ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Services en ENGIE Energie. Samen
voorzien we onze klanten van energie en technische oplossingen. Van B2B en B2C, van kleine tot grote klanten,
van Terneuzen tot Delfzijl.

CONTACTINFORMATIE
Vragen over deze vacature? Neem contact op met Jelle Geerts via 06-10 55 90 27 of jelle.geerts@kalibra.nl.

