
YOUR ENTRY EXPERTS.

VACATURE
MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST

Koninklijke Boon Edam is wereldmarktleider op het gebied van entreeoplos-
singen. We zijn een succesvolle en groeiende ‘mini-multinational’ met fabrie-
ken, verkooporganisaties en exclusieve partners in alle delen van de wereld. 
Met zo’n 1300 medewerkers draaien we een uitstekende omzet.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
In deze belangrijke functie ben jij onze steun en toeverlaat om 
ons machinepark en de gebouwinstallaties in Edam draaiend te 
houden. Je hebt hierbij contact met een groot aantal leuke colle-
ga’s in de verschillende panden in Edam en krijgt te maken met 
uitéénlopende en uitdagende werkzaamheden. Denk hierbij aan 
het voorkomen en verhelpen van mechanische en elektrische 
storingen, zodat de werkzaamheden van al je collega’s gewoon 
door kunnen gaan. Daarbij coördineer jij ook grootschalige 
technische werkzaamheden, waarbij de inhuur van derden en 
participatie bij de uitvoer ook tot je takenpakket behoren.

Natuurlijk werk jij op een veilige manier volgens de geldende 
normen (o.a. NEN 3140) en is het van belang dat je stevig in je 
schoenen staat en het overzicht kunt bewaren in drukke perio-
des.

Wij helpen jou natuurlijk met de benodigde tools en een prachtig 
Topdesksysteem om je werkzaamheden te beheren. Bij deze 
administratieve werkzaamheden werk je nauw samen met je 
directe collega’s.

WAT BRENG JE DAARVOOR MEE?
 ✓ Mbo werk- en denkniveau, afgeronde opleiding bij voorkeur 

richting elektrotechniek;
 ✓ Elektrotechnische vooropleiding op WEB-niveau 2;
 ✓ Bereid om te leren en/of trainingen te volgen; 

 ✓ Ervaring op het gebied van mechanische- en elektrotechniek, 
bij voorkeur opgedaan op facilitair gebied, bijvoorbeeld bij 
een Woningcoöperatie;

 ✓ Afgeronde NEN 3140 cursus, Installatie Verantwoordelijke en 
Opleiding Vakbekwaam persoon (VP);

 ✓ Een positieve instelling en goede communicatieve 
vaardigheden;

 ✓ Klantgericht, handig, proactief, stressbestendig en hands-on;
 ✓ Kwaliteitsgericht en kostenbewust;
 ✓ In staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken);
 ✓ Beheersing van relevante computerprogramma’s (Excel, 

Word, Topdesk);
 ✓ Kennis van de machinerichtlijn (2006/42/EC) en een behaald 

VCA basis is een pré.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Een verantwoordelijke functie binnen een club hele leuke colle-
ga’s met de volgende arbeidsvoorwaarden:

 ✓ 27 vakantiedagen en 13 ATV-dagen bij 40 uur per week;
 ✓ Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling via de Boon Edam 

University;
 ✓ Een fulltime dienstverband;
 ✓ Een informele, collegiale werksfeer;
 ✓ Werken in een dynamische en veranderende omgeving van 

een groeiende ‘mini’- multinational;
 ✓ Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met een 

marktconform salaris.

DE SOLLICITATIE
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Monique Voigt-Korstanje, Facility Manager, telefoonnummer 
0299-380808. Wil je solliciteren, stuur dan vóór 31 januari 2020 je CV inclusief motivatie naar: werken@boonedam.nl t.a.v. Maryse 
Pieter-Udo, o.v.v. ‘Medewerker Technische Dienst’.


