Pieterman Glastechniek Vlaardingen BV is een internationale handelsonderneming en toeleverancier
naar de vlakglaswereld. Naast allerhande beslag voor vitrines, glazen deuren, douches, etc, zijn wij
agent van de meest toonaangevende machineleveranciers op het gebied van glas en natuursteen.
Wij verkopen en onderhouden onder andere CNC machines, snijtafels, slijpmachines, waterzuivering,
kitrobots en zandstraalcabines.
Wil jij graag aan het werk bij Pieterman Glastechniek, een internationale toeleverancier naar de vlakglaswereld en agent van de meest toonaangevende machineleveranciers op het gebied van glas en
natuursteen? Dan hebben

wij dé uitdaging voor jou.

Medewerker Technische Dienst gezocht
voor ons filiaal in Vlaardingen!
We zijn op zoek naar een servicemonteur Electrotechniek - Mechatronica, die sterk in zijn schoenen staat
en zelfstandig beslissingen kan nemen. Je hebt enige ervaring op (een aantal) van de volgende punten:
het installeren, onderhouden en het oplossen van storingen aan (CNC) machines. Je bent bekend met PLC
(programmatie) en bent sterk in electrotechniek en mechaniek. Je hebt kennis van hydrauliek en pneumatiek. CAD/ CAM is voor jou niet onbekend. Ervaring met glas- of steenbewerkingsmachines is een pré,
maar zeker geen must.
Je werkt samen met het hoofd technische dienst en één andere collega, die beide reeds meerdere jaren
ervaring hebben binnen onze onderneming. Je bent voornamelijk op locatie aan het werk om onderhoud
en installaties van machines te doen en storingen op te lossen. Dit doe je vaak alleen, maar je bent ook
zeker regelmatig met een collega op pad om samen de klant weer op weg te helpen. In de “verloren uren”
werk je eraan om teruggenomen machines op het bedrijf te reviseren en klaar te maken voor een tweede
leven. Je hebt contact met de technische binnendienst en accountmanagers om alles vloeiend te laten
verlopen.
We bieden je een afwisselende functie, waarbij je veel onderweg bent. We dragen er zorg voor dat je
opleidingen/ cursussen kunt volgen om je kennis te verbreden of te verdiepen, zowel door Nederlandse
instituten als door onze, voornamelijk Italiaanse, leveranciers.

Ben jij die gemotiveerde technische duizendpoot met servicegerichte instelling en zoek je
een baan die geen dag hetzelfde is? Stuur dan je CV en schriftelijke motivatie naar:
info@pgv-nl.com

