
Bij Johnson Controls geven we vorm aan de toekomst om een veilige, comfortabele en duurzame wereld te creëren. Ons internationale team cre-

eert innovatieve, geïntegreerde oplossingen om steden beter verbonden, gebouwen intelligenter en voertuigen e�  ciënter te maken. We hebben 

een passie voor de manier waarop de wereld leeft, werkt en speelt. De toekomst vraagt om stoutmoedige ideeën, een ondernemende instelling 

en grensoverschrijdende samenwerking. Je bent op zoek naar een baan die gericht is op de toekomst. De toekomst is op zoek naar jou.

Voor onze locatie Gorinchem, zijn we op zoek naar een Service Technician Building Management Systems (BMS), die ons team komt versterken. 

 Service Technician Building Management Systems (BMS)

Wat je zult doen
    Je hebt een focus op onderhoud en herstel binnen vastgestelde termijnen en volgens gede� nieerde procedures in het kader van de 

 service overeenkomsten en behoeften van de klant.

    Voert dag-tot-dag technische installatie en/of deals uit m.b.t. service kwesties.

    Voltooit planning site/ klant bezoeken en behandelt verzoeken/ oproepen van klanten.

    Ontwikkelt positieve klantrelaties, zorgt voor proactieve feedback en documentatie van de apparatuur en systeemstatus en voltooid werk.

Daarnaast houd je je ook bezig met
    Het zorgen voor duidelijkheid en technische ondersteuning waar nodig en het escaleren van kwesties waar nodig.

    Installeren, starten en het inbedrijfstellen van systemen in lijn met reglementen, standaarden en procedures, onder generaal toezicht.

    Het begrijpen en analyseren van relevante technische documenten zoals elektrische schema’s, vloeistof regelingen, leidingen diagrammen.

    Het communiceren met klanten.

    Je houdt klanten op de hoogte over de aard van de service, openstaande kwesties, beveelt systeemverbeteringen/ upgrade / vervanging aan  

 en bevordert de verkoop van verandering orders en/of extra arbeid & materiaal werk (L&M).

    Het adviseren en trainen van klanten in systeem uitvoering.

    Je houdt documentatie bij voor het voltooide werk op een duidelijke en beknopte wijze en dient tijdig service rapporten in.

    Je waarborgt naleving van de Johnson Controls veiligheidscultuur en voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsnormen, eisen en 

 apparatuur.

    Je waarborgt naleving van milieu- en industrie regelgeving, waar vereist.

    Naast bovengenoemde taken kunnen nog andere activiteiten en verantwoordelijkheden individueel worden gede� nieerd.

Waar we naar op zoek zijn
Bij voorkeur heb je relevante kwali� caties in het speci� eke veld (bv. BAS/BMS, HVAC, Koelsystemen) en goede productkennis en algemene 

systeem kennis. Mocht je deze kwali� caties niet hebben, maar wel een elektrotechnische (of aanverwante) opleiding hebben afgerond en je bent 

gemotiveerd op de lange termijn jezelf tot een Building Management Systems expert te ontwikkelen, dan staan we ook open om met jou in ge-

sprek te gaan. Daarnaast beschik je over een rijbewijs en ben je bereid te reizen (binnen Nederland).

Wat we bieden
Johnson Controls biedt je een uitdagende werkomgeving waarin je de kans krijgt om je talent volledig te kunnen ontplooien. We bieden 

daarnaast een aantrekkelijk markt conform salarispakket aan. Ook bezorgen we je uiteraard de nodige opleidingen en trainingen om je functie 

optimaal uit te kunnen voeren.

Interesse?
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://johnsoncontrols.referrals.selectminds.com/jobs/technician-110382


