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Over ons:
LUTEC Luchttechniek, gevestigd te Veenendaal, werkt vanuit een unieke positie in de
markt. LUTEC adviseert, levert, monteert en onderhoudt installaties op het gebied van
industriële klimaattechniek. Dit doen wij hoofdzakelijk in Nederland en België, maar zo nu en
dan gaan wij voor klanten ook de grens over. Ons team groeit en telt momenteel ca. 30
enthousiaste collega’s. Naast dit gemotiveerde team vormen innovatie en de door ons zelf
ontwikkelde producten en oplossingen de kern van ons succes. Onze producten leveren een
belangrijke bijdrage aan een gezond en milieuvriendelijk werkklimaat en een verbeterde
productiviteit.

Wij zoeken een: Service technicus
Als Service technicus verzorg je, aan de hand van tekeningen, zelfstandig de gehele
elektrische bekabeling, aansluiting en eventueel het testen van de installaties die wij
bouwen. Het gaat hierbij om hoogwaardige industriële installaties van middelgrote tot grote
omvang, waar ook mechanische componenten onderdeel van zijn. De werkomgevingen waar
onze installaties gebouwd worden, zijn zeer divers en omvangrijk. Je houdt dan ook wel van
een uitdaging!
Daarnaast draag je (mede) zorg voor de in bedrijfstelling van installaties en word je ingezet
voor onderhoudswerkzaamheden. Ook los je moeiteloos (elektronische) storingen op en laat
je de klant tevreden achter met een goed werkende installatie. Je houdt oog voor eventuele
extra wensen en dit geef je door aan onze customer support afdeling.
Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière, wil je je graag verder ontwikkelen en heb jij
een Mechatronica achtergrond? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Herken jij jezelf hierin?
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur Mechatronica of minimaal Elektrotechniek
Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bijv. als elektromonteur of service
monteur in de installatiebranche of technische dienst
Teamspirit en goede communicatieve eigenschappen
Interesse in PLC en besturingstechniek is een pre
Je houdt van aanpakken en bent leergierig
Je bent flexibel, stressbestendig en je denkt in oplossingen
Je bent in bezit van VCA of bereid deze te halen
Je bent in bezit van rijbewijs B
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Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en sterk afwisselende baan
Een leuke functie in een succesvolle, snelgroeiende en platte onderneming
Prettige werksfeer in een dynamisch team waarbinnen jij jezelf verder kunt
ontwikkelen
Mogelijkheid voor het volgen van opleidingen intern/extern
No-nonsense cultuur en informele sfeer
Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse gewekt?
•
•

Voor informatie over de branches waarin wij actie zijn ga je naar: lutec.nl/branches
LinkedIn laat ook zien waar we mee bezig zijn:
https://www.linkedin.com/company/lutec-luchttechniek-b-v-/

Contact:
Ben je geïnteresseerd? E-mail dan je cv met motivatiebrief naar pz@lutec.nl of bel Nanette
van der Mark op 0318-743180.
*Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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