Vacature
Staat veiligheid ook bij jou hoog in het
vaandel? Breng je de klant graag goed
op de hoogte en veilig op hoogte?
Misschien ben jij dan wel degene die
wij zoeken. We hebben een vacature
voor de functie van:

Technisch | Commercieel medewerker
Installatie (m/v - fulltime)
Kan jij voor deze functie het volgende takenpakket naar je hand zetten?
De juiste vertaalslag maken van de klantwensen naar een maatwerkoplossing
Locatie-opnames doen, dus geen last van hoogtevrees
De risico’s in kaart brengen en het volgen van de geldende wet- en regelgeving
Kostprijsberekeningen en offertes maken
Contact onderhouden met de leveranciers
Het werven, voorbereiden en plannen van projecten
De orderadministratie goed verwerken in ons systeem
Om de functie te vervullen heb je nodig:
minimaal MBO werk - en denkniveau met een technische achtergrond
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
meerdere jaren werkervaring in de branche en kennis van permanente
valbeveiliging (must)
ervaring met AutoCAD en ERP-systeem is een pre
ervaring met MS Office
rijbewijs B

Begin 2020 verhuist Safe Site van Alblasserdam naar Vlaardingen. We rekenen erop dat
je voor langere tijd bij ons wilt werken en met ons bedrijf meegaat naar Vlaardingen.
Nodigen we je uit voor een gesprek, dan vragen we ook naar je commerciële en
contactuele eigenschappen en letten we erop of je initiatiefrijk bent.
Wij bieden een plezierige en kansrijke werkomgeving in een platte organisatie met goede
arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op
www.safesite.nl. Voor vragen over de functie bel je met Dirk van Blijswijk, te bereiken op
telefoonnummer: 078-6933499 of via safesite@safesite.nl.
Heb je aantoonbare ervaring en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen
we je graag uit te solliciteren met CV en motivatie bij:
Safe Site Valbeveiliging B.V.
T.a.v. Marleen Koning
Staalindustrieweg 19
2952 AT Alblasserdam
Of per e-mail: m.koning@safesite.nl
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

