Service Engineer m/v – Regio Vlaanderen
Om de groei binnen DEF Belgium te kunnen ondersteunen zijn wij op zoek naar techniekers m/v voor onze dienst
na verkoop, voor de regio Vlaanderen.
Sector(s)
Speciale bouwtechnieken, Branddetectie en -bescherming.
Bedrijf
DEF Belgium maakt deel uit van een internationaal netwerk van deskundige ondernemingen die producten
ontwikkelen, produceren en verdelen die aan zeer strenge eisen voldoen.
DEF Belgium verstrekt oplossingen en diensten op het gebied van brandbeveiliging, zoals
Branddetectiesystemen
Automatische blussystemen met gas
Spraakgestuurde evacuatiesystemen
IT supervisie systemen
DEF Belgium telt onder haar klanten grote namen uit de industrie, transport, telecommunicatie, ziekenhuizen,
energie, overheden.
De functie (voltijds)
Je job bestaat voornamelijk uit volgende taken:
• Het uitvoeren bij onze klanten van preventief, curatief, adaptief onderhoud van elektronische
beveiligingssystemen (branddetectie, inbraak, toegangscontrole) om de continuïteit en correcte werking te
verzekeren voor onze klanten, rekening houdend met de contractuele verplichtingen en de geldende
normen.
• Het adviseren van onze klanten over eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen die de veiligheid
verbeteren gevolgd door de eventuele uitvoering hiervan.
• Door een correcte rapportering/communicatie met de klanten en onze dispatching over de uitgevoerde
werken, zorgt U voor een soepele afhandeling van het administratieve luik.
• Je rapporteert aan de regionale Group Leader.
• Na de nodige opleidingen, neemt U deel aan de wachtdienst 24/7 volgens een beurtrol.
Profiel
• Je hebt een diploma hoger secundair in elektronica, elektromechanica of elektriciteit.
• Werken met een PC is je niet vreemd.
• Je beheert de basisvaardigheden van metingen met een multimeter (stroom, spanning, weerstand), de
analytische metingen (batterij autonomie berekening impedantie lijnen,….) en je kan logisch nadenken om
een fout te isoleren.
• Je bent communicatief, klantgericht en zorgvuldig.
• Je bent vertrouwd met de Microsoft Office pakketten Word, Excel en Windows Outlook
• Als deel van een team ben je stipt, flexibel, heb je zin voor orde en netheid, ga je zorgvuldig om met
procedures en werkdocumenten en kan je zowel in team als zelfstandig werken
• Je hebt geen hoogtevrees.
• Je bent in het bezit van een vast rijbewijs B.
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel gesproken als geschreven is zeker een
pluspunt.
• Enige ervaring/kennis in 1 of meerdere van de volgende domeinen: laagspanning (brandveiligheid, inbraak,
toegangscontrole, CCTV, PLC), VCA gecertificeerd bent, een hoogwerker vergunning hebt, op de hoogte
bent van normen NBN S21-100, EN 12-094, een goede basis hebt van het Ethernet en/of communicatie
netwerken (RS232/RS485/J-Bus/ESPA,…), is mooi meegenomen.
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Contact
Herken je jezelf hierin ? Dan word jij misschien onze nieuwe collega om het Customer Service Team te versterken.
Geïnteresseerd? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar : hr@def-online.be

Vestingsplaats : Bergensesteenweg, 79 - 1651 LOT
Website : www.def-online.be
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