Service Monteur (fulltime)
Ben jij een electrotechnicus?
Wil jij met enige regelmaat naar het buitenland?
Spreekt een sterk groeiend team bij een resultaatgericht no-nonsens bedrijf je aan?
Welkom aan boord!

Wie zijn wij?
Corrosion houdt zich bezig met innovatieve oplossingen voor corrosie- en anti-fouling systemen in de
maritieme sector. Denk hierbij niet alleen aan schepen maar ook aan windmolenparken en offshore
platformen. De platte organisatiestructuur kenmerkt zich door korte communicatielijnen, een directe
stijl van leidinggeven en een hoog ambitieniveau. Een spontaan en dynamisch team van ca. 40
medewerkers heeft contacten over de hele wereld. Het hoofdkantoor en de productie zijn gevestigd in
Moerkapelle. Met onze vestigingen in China, Vietnam en Duitsland komt het totale aantal werknemers
uit op ca. 60 collega’s. Voor meer informatie kijk op onze website www.corrosion.nl
Voor onze service afdeling zoeken wij een nieuwe collega!
Wie ben jij?
Ben jij een flexibele allround monteur die toe is aan een nieuwe stap in zijn/haar carrière? Dan zijn we
op zoek naar jou! Als Internationaal Service Monteur ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor
het installeren van onze systemen, het oplossen van storingen, het implementeren van technische
onderdelen en het ondersteunen van gebruikers op locatie bij de klanten. Als Internationaal Service
Monteur werk je dus zowel vanuit regio Zuid-Holland, als on site bij de klanten in zowel binnen- als
buitenland. Je fungeert als ambassadeur voor ons bedrijf. Je werkt 40% van je tijd in Zuid-Holland en
de andere 60% (inter)nationaal op locatie van de klant.
Wat zijn de voornaamste taken?
 In bedrijfstellen van nieuwe systemen.
 Storingen verhelpen van bestaande systemen.
 Vervangen van reserve onderdelen tijdens regulier onderhoud.
 Verwerken van de administratie op kantoor.
 Ondersteunen en trainen van onze agenten wereldwijd.
 De werkzaamheden betreffen de maritieme en offshore systemen.
Wat vragen wij?
 Een minimale afgeronde MBO3 opleiding Elektrotechniek.
 Aantoonbare werkervaring op Elektrotechnisch gebied.
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 Goede communicatieve vaardigheden.
 Klantgericht; als service engineer ben je het gezicht van Corrosion.
 Een flexibele instelling.

Wat bieden wij?
Wij bieden een fulltime baan met veel afwisseling, snelheid en dynamiek in een bedrijf waar een
informele en collegiale werksfeer heerst. Binnen Corrosion krijg je, na gebleken geschiktheid, een
vaste aanstelling. Daarnaast krijg je bij ons volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
Solliciteren
Voor specifieke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marcel Qualm via
telefoonnummer 079-5931295 keuze 2. Uw motivatie met curriculum vitae kunt u per e-mail versturen
naar Marlies van de Burgt, HR manager: mvdb@corrosion.nl onder vermelding van: Service Monteur.

