VACATURE TECHNICIAN/DIVE
TECHNICIAN (TRAINEE)
Wij zijn op zoek naar een Technician / Dive Technician (Trainee) die ons
team komt versterken in Bergen op Zoom.
Wat ga je doen:
In de rol van Technician / Dive Technician ben je werkzaam binnen de
Technische afdeling op onze locatie in Bergen op Zoom. In overleg zijn
ook werkzaamheden mogelijk op locatie in binnen- en buitenland.
Taken en Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden:
Periodiek onderhoud aan duiksystemen en duikmaterieel
Het in keur houden van duikmaterieel
Onderhoud en reparatie algemeen materieel
Het organiseren en bijhouden van bestaande technische documentatie.
Taken:
Uitvoeren van onderhoud aan persoonlijke professionele duikuitrusting
en duiksystemen (duikklok, onderwater leef/werkruimtes, duikcontrole
en -bewakingsapparatuur).
Kunnen lezen van tekeningen voor procedures en werkplannen.
Het organiseren en bijhouden van bestaande technische documentatie.
Je rapporteert aan de Head Technical Department.
Vaardigheden en Comptenties:
Teamplayer;
Flexibel;
Stressbestendig;
Proactief en hands-on;
Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken;
Resultaat- en oplossingsgericht;
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
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Functie eisen:
MBO werk en denkniveau, in een technische richting;
Affiniteit met verschillende technieken (mechanisch, elektrisch,
elektronisch, hoge & lage druk leidingwerk/compressoren en
koeltechniek);
Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift;
Beheersing Engelse taal in woord en geschrift is een pré.
Wat bieden wij:
Een functie voor 40 uur in de week binnen een groeiende
internationale organisatie;
Een omgeving die continu in beweging is, geen dag is hetzelfde;
De mogelijkheid om te blijven ontwikkelen en door te groeien;
De mogelijkheid om samen met je collega's te bouwen aan het bedrijf
van toekomst;
Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Individueel bijscholings- en trainingsprogramma o.a.:
- In huis en externe training en opleidingen;
- Opleiding tot Dive Tech, internationale standaard (Aberdeen);
- Specifieke aanvullende trainingen;
- Begeleiding door ervaren Dive Technician;
- Beoordeling en bevordering.
Heb je interesse en ben je op korte termijn beschikbaar?
Solliciteer vandaag! https://www.dcndiving.com/job-application/
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

