
 

 

 

 

Service medewerker (fulltime) 

Als servicemedewerker bent je hoofdzakelijk bezig met het in bedrijf stellen van 
installaties t.b.v. de waterleiding op basis van tekeningen en/of instructies. 
Verder voer je montagewerkzaamheden uit zoals het bevestigen en opstellen van 
apparatuur en overige werkzaamheden aan het waterleidingwerk.  
 
Je onderhoudt korte communicatielijnen met bedrijfsbureau 
en de overige afdelingen, daarnaast zorg je voor een correcte naleving 
van de vastgelegde procedures en werkinstructies, en ben je 
verantwoordelijk voor een correcte verslaglegging van de urenregistratie 
en de opdrachtbonnen. Je werkt nauw samen met een team van service medewerkers. 
 

Wat vragen wij? 
Wij vragen goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Het  
opleidingsniveau is MBO+, bij voorkeur een afgeronde opleiding MBO opleiding 
Installatietechniek niveau 3. Werkervaring als servicemonteur is een pré. 
Daarnaast beschik je over een geldig rijbewijs (B). 
 

Competenties 
Onze nieuwe collega is een teamspeler met passie voor het vak. Je bent communicatief en 
sociaal vaardig, klantvriendelijk en klantgericht. Accuratesse, flexibiliteit en zelfstandigheid 
behoren tot jouw kernkwaliteiten. Je bent in het bezit van een geldig VCA certificaat, of 
bereid om dit z.s.m. na indiensttreding te behalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vacature  



 

 
 
 

 
Bedrijfsomschrijving 
Aqua Assistance BV is een professionele speler binnen de markt van waterveiligheid  
en kenmerkt zich door kennis, vooraanstaande technieken en innovatie. Servicegerichtheid 
en kwaliteit staan voorop. 
Aqua Assistance BV onderscheidt zich door het totaalpakket wat wij onze klanten kunnen bieden, van 
advisering tot chemische reiniging en alles daar tussen waardoor jij onze klanten volledig kan adviseren en 
begeleiden. Aqua Assistance BV telt circa 30 personeelsleden. 
 

Standplaats 
Ons kantoor staat in Helmond, echter het voorzieningsgebied is geheel Nederland. Thuiswerken is bij 
ons geen enkel probleem! 
 

Geboden wordt 
Een jong, enthousiast team die graag de handen uit de mouwen steekt. 
Daarnaast uiteraard een marktconform salaris, bedrijfswagen, laptop en telefoon van de zaak 
en tevens een goede pensioenregeling.  
 

Solliciteren? 
Stuur uw motivatie met CV 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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