Uw nieuwe werkplek
innovatief en veelzijdig

Als technologieleider in de gebouwenautomatisering ontwikkelt en produceert DEOS AG sinds meer dan 50 jaar innovatieve en IT-veilige gebouwenautomatiserings- en energiemanagementsystemen „Made in Germany“. Met ons enthousiasme voor innovatie en kwaliteit leveren wij duurzame producten en oplossingen, die de sectoren verwarming, ventilatie,
airconditioning en verlichting tot een efficiënt totaalsysteem verbinden. Het reduceert merkbaar de kosten voor energie,
inbedrijfstelling en onderhoud en verhoogt gelijktijdig het comfort voor de mensen in het gebouw.
Noem uw werkplek één van de meest innovatieve kantoorgebouwen in Europa. Op ons hoofdkantoor in Rheine bieden
wij u waar wij voor staan. Intelligente gebouwen van de toekomst, die een behaaglijk klimaat, design en moderne techniek
verenigen. Beleef de toekomst reeds nu.
Ons belangrijkste kapitaal en de reden voor onze succes zijn onze medewerkers. Meer dan 200 sterke denkers met toekomstvisie. 200 keer passie en betrokkenheid.200 persoonlijkheden, die werken voor gemeenschappelijke succes. De verscheidenheid en persoonlijkheid van onze medewerkers waarderen en bevorderen wij. Ervaar ook wat het betekent deel te worden
van het DEOS-team en ga uw weg samen met ons:

Filiaal Nederland

Technisch servicemedewerker (v/m)
Meet- en Regeltechniek
Uw taken

Uw profiel

▪
▪

▪

veeleisend en uitdagend

▪
▪

technische ondersteuning van de verkoop
het geven van productadviezen bij onze systeem-		
partners
het oplossen van moeilijke vraagstukken in nauwe 		
samenwerking met onze ontwikkelingsafdeling
het geven van technische trainingen

overtuigend en gepassioneerd

▪
▪
▪
▪
▪

Uw omgeving

▪

opleiding of vervolgopleiding tot technicus (v/m) of 		
een voltooide opleiding op technisch gebied
meerdere jaren beroepservaring op de gebieden 		
Meet- en Regeltechniek, elektrotechniek of IT
graag met klanten omgaan				
vermogen om in een team te werken, in staat om onder
druk te werken en betrouwbaarheid
hoge mate van inzet en flexibiliteit
zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels
(in woord en geschrift)
goede kennis van het Duits is een pluspunt

energiek en wendbaar

▪
▪
▪

zeer afwisselend werk in een innovatieve en toekomstgerichte onderneming en een aantrekkelijke marktomgeving
flexibele indeling van werktijden en pauzes
een aangename werksfeer in een sympathiek team

Bent u klaar voor uw beroepsmatige upgrade?
Ik kijk uit naar uw volledige aanvraag
(a.u.b. alleen in PDF-formaat) en zal met
plezier uw vragen beantwoorden.

Katrin Wegmann
bewerbung@deos-ag.com
Tel.: +49 5971 91133 -1210

Ons hoofdkantoor in Rheine:
DEOS AG . Birkenallee 76 . 48432 Rheine . Germany
Tel.: +49 5971 91133 -0 . Fax: +49 5971 91133 -2999
www.deos-ag.com . info@deos-ag.com
Volg ons op de sociale netwerken
en blijf te allen tijde op de hoogte.

