
 

 

 

 

Allround technisch medewerker (M/V) fulltime 

Als technisch medewerker bent u hoofdzakelijk bezig met het onderhouden van 
waterinstallaties op basis van instructies. 
Verder voert u montagewerkzaamheden uit zoals het bevestigen en opstellen van 
apparatuur en overige werkzaamheden aan het waterleidingwerk. Deze werkzaam- 
heden kunnen plaatsvinden bij particulieren dan wel bij instellingen / bedrijven. 
 
U bent verantwoordelijk voor een correcte verslaglegging van de urenregistratie 
en de opdrachtbonnen, en de overige richtlijnen en regels die gelden binnen de organisatie. 
 

Wat vragen wij? 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 U bent handig en heeft technisch inzicht en -affiniteit 

 VMBO / MBO werk- en denkniveau 

 Een goed gemotiveerde doorzetter 

 Representatief en communicatief vaardig voorkomen 

 U beschikt over een geldig rijbewijs (B). 
 

Competenties 
Onze nieuwe collega is een teamplayer met affiniteit voor techniek.  
Verder bent u communicatief en sociaal vaardig, klantvriendelijk en klantgericht. 
Accuratesse, flexibiliteit en zelfstandigheid zijn uw kernkwaliteiten. 
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Bedrijfsomschrijving 
Aqua Assistance BV is een professionele speler binnen de mark van drinkwaterveiligheid  
en kenmerkt zich door kennis, vooraanstaande technieken en innovatie. Servicegericht- 
heid en kwaliteit staan voorop. Onze core business richt zich op advisering/begeleiding/ 
verkoop binnen de drink –en proceswaterindustrie, in het bijzonder legionella preventie  
en wateradvisering. Onze opdrachtgevers zijn onder meer overheidsinstellingen, woning- 
bouwcorporaties, zorginstellingen, sportaccommodaties, hotels en productiebedrijven. 
Aqua Assistance BV telt circa 30 personeelsleden. 
 

Standplaats 
De standplaats is Helmond. Werkgebied voornamelijk provincies Noord-Brabant, Limburg, 
Zeeland en Zuid-Holland. 
 

Geboden wordt 
Een leuke job binnen een jong en gedreven team, een marktconform salaris en een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vaste aanstelling. 
Voor de functie van allround technisch medewerker wordt een bedrijfsauto geboden en 
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een goede pensioenregeling.  
 

Solliciteren? 
Stuur uw motivatie met CV vòòr 1 mei per post naar: 
 
Aqua Assistance BV 
T.a.v. Mw. L. Van De Kerkhof 
Weg op den Heuvel 9 
5701 NV Helmond 
 
of per email:  
lianthevandekerkhof@aquaassistance.nl  
 
Vragen kunt u richten aan: 
Mevr. L. Van De Kerkhof 
0492-66 00 00 
 
N.B. Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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