SERVICE ENGINEER ENERGIE
(m/v)

Wie zijn we?
Al meer dan 20 jaar kunnen bedrijven bij Vanparijs Engineers terecht voor gespecialiseerd advies en
professionele oplossingen op maat in het domein van ononderbroken stroomvoorziening en decentrale
energieproductie. Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden dynamische UPS systemen en installaties voor
warmtekrachtkoppeling (WKK), volledig op maat en volgens de behoeften van onze klanten.

Wij zoeken:
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je

voert onderhoudstaken uit op WKK installaties.
bent verantwoordelijk voor een juiste rapportage betreffende interventies.
bent gedreven en hebt reeds een eerste ervaring met onderhoud van motoren.
hebt een technisch Bachelorsdiploma en een goede kennis van het Frans.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een uitdagende job in een snel evoluerende KMO.
Energieke en enthousiaste collega’s.
Een aangename werksfeer.
Een aantrekkelijk salarispakket met interessante extralegale voordelen.

Contact:
Heb je interesse? Stuur dan vrijblijvend je motivatie en je cv naar sagitta.bulens@vanparijs-e.be.

Volg ons!

Vanparijs Engineers
Bleyveldstraat 9 B-3320 Hoegaarden
Tel. +32-16-76 80 40 - e-mail info@vanparijs-e.be
www.vanparijs-engineers.be
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