Bartels Technische Inspecties verzorgt jaarlijkse ARBO / VCA inspecties van arbeidsmiddelen. De inspecties en
reparaties worden meestal direct bij de klant op locatie uitgevoerd, grotere reparaties worden in onze werkplaats in
Zevenaar verzorgd. Door verdere groei zijn wij op zoek naar een nieuwe collega:

Inspecteur arbeidsmiddelen
Een zelfstandige en gevarieerde job waarbij je met een ingerichte service bus de inspectie van machines (NEN3140),
klimmaterialen en andere arbeidsmiddelen verzorgt m.b.v. testapparatuur en laptop. Daarnaast voer je direct ter
plekke reparaties uit en maak je zelf de werkafspraken met de klant: een mix van inspectie, soms sleutelen maar ook
klantcontact en organisatie van je werk ter plekke. Je werkt soms alleen, andere keren samen met collega’s, en je
komt bij een gevarieerde groep klanten. Door onze werkwijze en brede werkgebied hebben wij een vaste
klantenkring waar de inspecteur ieder jaar terugkomt. Denk hierbij aan industrie, scholen, zorginstellingen,
ziekenhuizen maar ook bouw, installatiebedrijven, instellingen en universiteiten.

Wat vragen we van je:
-

Elektrotechnische opleiding / monteur elektrische bedrijfsinstallaties
Enkele jaren relevante werkervaring
Een handige, nauwkeurige, zelfstandige en makkelijk contact makende persoonlijkheid

Waar staan we voor als bedrijf ?
We zijn een gezond en innovatief familiebedrijf en werken ondertussen met een team van 22 medewerkers. We zijn
trots op onze vaste klanten, op ons vaste team medewerkers en op het voorop lopen in de markt qua inspecteren en
adviseren van onze klanten over hoe zij veiliger kunnen werken ! We inspecteren eerlijk en objectief en verkopen
géén nieuwe producten. Er is dus géén commerciële druk om eventueel afgekeurde arbeidsmiddelen te “verkopen”.
Ons beleid is gericht op de lange termijn, en we zijn dan ook op zoek naar een collega die voor langere termijn ons
team willen komen versterken.

Wat kunnen we je bieden:
Allereerst een afwisselende en uitdagende job binnen een gezond bedrijf met een prima salaris en
arbeidsvoorwaardenpakket, met daarbij de mogelijkheid naar doorgroei in een vast dienstverband. Tevens:
- Opleidingen zowel intern als extern op de diverse werkterreinen
- Winstuitkering (voorwaardelijk)
Service bus v.d zaak /mobiele telefoon
Bent u de aanpakker die in ons team past en enthousiast is over deze functie, dan zien wij graag uw sollicitatie
tegemoet .
U kunt mailen naar s.bartels@bartelstechnischeinspecties.nl of schrijven naar Edisonstraat 32d, 6902 PK Zevenaar.
Voor nadere info kunt u van 08.00 tot 17.00 uur bellen met Ewoud Bartels (0316-333455).

