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BEN JIJ DIE CREATIEVE DOORZETTER/PROBLEEMOPLOSSER DIE WIJ
ZOEKEN?
Bij PIA Automation B.V. zoeken we per direct een:

SERVICE MONTEUR (FULLTIME)
Over de functie:
Je bent een professional die graag problemen oplost. Je bent creatief, een doorzetter en je houdt
van technische uitdagingen. Dat geeft je voldoening in je werk. Je werkt nauwkeurig en precies.
Daarbij houdt je rekening met de vragen en wensen van de klant. Je houdt van afwisseling in je werk.
Bij PIA Automation B.V. werk je in diverse branches aan uiteenlopende installaties in de regio Zuid
West Nederland. Van bescheiden besturingen tot complete elektrische installaties.
Wie zoeken wij:
- Je hebt een afgeronde MBO diploma Elektrotechniek;
- Je hebt bij voorkeur werkervaring als Servicemonteur;
- Je bent gedreven en zet net dat stapje extra om tot een goed resultaat te komen;
- Je bent woonachtig in de regio Zuidwest-Nederland en in het bezit van je rijbewijs B.
Wat bieden wij:
- Fulltime functie met kans op vast dienstverband;
- Leuke en uitdagende projecten;
- Goede en informele werksfeer;
- De juiste arbeidsvoorwaarden, met een goed salaris;
- Cursussen, opleidingen en doorgroeimogelijkheden;
- Vrijdagmiddagborrel, teamuitjes en personeelsfeestjes.
Over PIA Automation B.V.:
PIA Automation B.V., gevestigd in de plaats Tholen, is een creatief elektrotechnisch
automatiseringsbedrijf, waar je iedere dag wordt uitgedaagd. Bij PIA Automation werk je in diverse
branches aan uiteenlopende installaties. De medewerkers vormen een hecht team en de
communicatielijnen zijn kort. Kijk voor onze laatste projecten op www.pia-automation.com!
Ben jij net zo enthousiast als wij?
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! Graag ontvangen we je motivatie en CV op
hrm@pia-automation.com. Heb je verdere vragen over deze vacature? Neem dan contact op met
Ronald (Uitvoerder) of Jorica (HR) via tel. 085-0200900.

Bureau of recruiter? We weten jullie zelf te vinden. Aan het zonder opdracht voorstellen van
kandidaten kunnen dan ook geen rechten c.q. verplichtingen worden ontleend.

