Ben jij de technische specialist met oog voor kwaliteit die meebouwt aan
de groei van PCS in de innoverende en dynamische wereld van
gebouwtechniek?
(Sr.) Service Engineer smart buildings
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor het testen en functioneel
inbedrijfstellen van Gebouwautomatisering/ HVAC producten en IOT-systemen
(veldapparatuur / regelaars en management en indoor positioning systemen).
Na afloop van de werkzaamheden verzorg je de inbedrijfstelrapportage volgens het
keuringsplan. In voorkomende gevallen (met name bij grotere projecten) onderhoud je
contacten met de opdrachtgever en onderaannemers en houd je toezicht op de geleverde
kwaliteit. Je werkt nauw samen met je collega’s op kantoor van de project groep West, in
onze hoofdvestiging te Zwijndrecht, en weet de juiste input en feed-back te geven om het
hele team naar een hoger niveau te brengen.
Wat worden jouw taken en verantwoordelijkheden?
• De software controle en inbedrijfstelling van technische installaties
• Software wijzigingen doorvoeren en het wijzigen van setpoints zoals PID regelingen,
aanpassen van processchema’s in het gebouwbeheersysteem c.q. grafische
beheeromgeving
• Onderhoud uitvoeren aan het gebouwbeheersysteem zoals computers en
randapparatuur en het aandragen van verbeter voorstellen
• Oplossen van storingen
• Helder rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden
• Je communiceert proactief met de opdrachtgever (gebruiker en/of beslisser ter plaatse)
en je directe collega’s, zorgt zelf voor een helder beeld van een eventueel probleem en
geeft toelichting op jouw werkzaamheden waar nodig
Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen?
• Woonachtig in midden / west Nederland
• Technische opleiding op MTS+MBO niveau, bij voorkeur in de richting elektro-/
besturingstechniek
• Enkele jaren relevante ervaring is een pré maar geen must
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Rijbewijs B
Wat wordt jou geboden
• Een goed salaris in lijn met ervaring en opleiding;
• Een auto, laptop en een mobiele telefoon van de zaak;
• 37 vrije dagen en pensioen (50% vergoeding door werkgever);
• Afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden;
• Werkzaam in een jong, professioneel en informeel bedrijf;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reële doorgroeimogelijkheden;
• Jaarcontract en bij gebleken geschiktheid vast dienstverband;
• Mogelijkheid tot het volgen van interne/externe opleidingen.

Het bedrijf:
Als technologiepartner, adviseur, dienstverlener en systeemintegrator biedt
PCS totaaloplossingen voor veiligheid, intelligente gebouwen, indoor positioning,
verwarming, ventilatie, airconditioning en energiebeheer. PCS is uitgegroeid tot een allround
meet-en regeltechnisch specialist in de meet-, regel- en besturingstechniek. Zie ook onze
website www.pcs-gebouwautomatisering.nl voor meer informatie over onze dynamische
werkomgeving.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij, op zoek naar een leergierige,
gedreven, technisch breed geïnteresseerde (young) professional, die in teamverband wil
meewerken binnen ons werkgebied.
Interesse?
Jouw reactie kun je versturen naar:
Persy Control Services B.V.
t.a.v. Mevr. J. van Huizen | JessicavH@PCS-gebouwautomatisering.nl |
Telefoon 088 – 500 1200
Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

