
Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek
Als Servicetechnicus Meet- en Regeltechniek zorg jij ervoor dat de gebouw gebonden installaties van onze klanten optimaal 
functioneren. Je bent verantwoordelijk voor het inregelen/in bedrijfstellen, op afstand beheren en monitoren van installaties, 
maar daarnaast los je ook complexe storingen op. Je werkt nauw samen met onze projectleiders, collega monteurs, klanten en 
onderaannemers.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
• Beheren en programmeren van regelschema’s in het gebouwbeheersysteem.
• Zoeken en oplossen van complexe storingen.
• Zorgen voor het optimaal functioneren van GBS bij onze opdrachtgevers.
• In bedrijfstellen/inregelen van nieuwe installaties.
• Verbeteracties voorstellen en waar mogelijk uitvoeren.
• Het desgewenst aanpassen van besturingen in regelinstallaties.
• Contacten onderhouden met opdrachtgevers en bouwpartners.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevr. C. Hoogendoorn via het 
telefoonnummer 0180-313799. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie voorzien van CV per 

email versturen aan info@tibvanwijngaarden.nl.

Wij bieden
• Een fulltime dienstverband.
• Afwisselende en uitdagende baan met veel eigen 

verantwoordelijkheid.
• Prettige en stabiele werkomgeving binnen een dynamisch 

familiebedrijf.
• Een grote diversiteit aan opdrachtgevers in zeer 

uiteenlopende branches, zoals het bedrijfsleven, overheid, 
onderwijs, bankwezen, VVE’s, zorg en particulieren.

• Goede opleidingsmogelijkheden.
• Een uitstekend salaris met aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Wij vragen
• MBO niveau 4 in de richting van M&R.
• Minimaal 3 jaar werkervaring als servicetechnicus.
• Goede kennis van gebouw gebonden installaties en 

aantoonbare kennis van meet- en regeltechniek.
• Ruime kennis van diverse regelinstallaties met name Priva, 

Siemens en WebEasy.
• Ervaring met REGIN is een pré.
• Goed gemotiveerd en communicatieve teamplayer.
• Klant- en servicegericht.
• Analytisch sterk en initiatiefrijk.
• In bezit van geldig VCA diploma en rijbewijs B.

Technisch Installatiebureau Van Wijngaarden bv is al jarenlang een begrip in de  
installatiebranche en sinds 1908 gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel.  
Als totaalinstallateur bieden wij onze opdrachtgevers een compleet pakket van  
klimaat- en sanitaire installaties tot elektrotechniek. Van het eerste advies tot het  
ontwerp, de installatie en het onderhoud van technische installaties.

Bij ons familiebedrijf werken dagelijks circa 45 gemotiveerde medewerkers aan 
uiteenlopende projecten voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten in de utiliteitsmarkt. Daarnaast zijn wij 
actief in service & onderhoud voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Van Wijngaarden bv streeft er naar 
voortdurend toonaangevend te zijn binnen het vakgebied van klimaat, gas, water en elektriciteit. Om deze ambitie 
te kunnen blijven realiseren zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een:


