Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://magnify-people.nl/vacancies/technische-alleskunner-bij-homan-nl/

TECHNISCHE ALLESKUNNER! bij HOMAN.nl
Description
Wij zijn een familiebedrijf dat zich met
3 disciplines bezighoudt. In de wintermaanden
verzorgen we landelijk de sfeervolle verlichting in
winkelstraten en winkelcentra, in de zomermaanden
verzorgen we de tijdelijke stroomvoorzieningen op
de grote bekende kermissen en evenementen.
Daarnaast zijn we recentelijk gestart met de installatie
van zonnepanelen bij particulieren en bedrijven.
Op alle fronten kunnen we ondersteuning gebruiken en hierom zijn wij op zoek naar
jou!

Hiring organization
Magnify-People

Employment Type
vast contract – onbepaalde tijd

Beginning of employment
zsm

Duration of employment
onbepaalde tijd

Industry
Responsibilities
• Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de gehele buitenploeg.
• Je bent het aanspreekpunt voor onze medewerkers maar ook een vraagbaak voor
onze klanten.
• Meedenken in oplossingen is je tweede natuur.
• Commerciele vaardigheden zijn welkom.
• Je bent DÉ technische man binnen ons bedrijf, we hoeven jou niets meer te leren.

Techniek

Job Location
Handelsweg 6, 3641 RC, Mijdrecht,
Noord-Holland, Nederland

Working Hours
40

Qualifications
• Full-time baan met een 38 urige werkweek
• Een marktconform salaris.
• 25 vakantiedagen
• Uitzicht op een vaste aanstelling.
• Je krijgt een uitdagende baan met veel ruimte tot ontwikkeling en uitvoering van
nieuwe ideeën.
• Familiebedrijf met een open cultuur en continue op zoek naar nieuwe markten.
• Naast hard werken is er veel ruimte voor ontspanning en humor.
• Goede secundaire arbeidsomstandigheden – waaronder een eigen sportschool.

Base Salary
€ 60000 - € 75000

Date posted
September 27, 2020

Valid through
30.11.2020

Job Benefits
• Installatie Technicus Elektrotechniek
• Je bent full-time beschikbaar.
• TSI /MBO niveau 4 Technicus Engineering of werkvoorbereider installaties.
• Ervaring met NEN-3140 normeringen.
• Voldoende werkervaring, liefst een aantal jaren “veldervaring”.
• Laagspanningsdeskundige.

Contacts
Je kunt ons direct contacten;
Gerard Kock 0630017076 gerard@magnify-people.nl
Toby Hassefras 0634242514 toby@magnify-people.nl
Stephan Bosman 0629470997 stephan@magnify-people.nl

Magnify-People

Winning in the War for Talent
https://magnify-people.nl

