Servicemedewerker plaagdierbeheersing
(regio Den Bosch/Oss)
Ben jij actiegericht, kun je correct met verschillende mensen omgaan en kun je
mensen goed adviseren? Dan is dit misschien jouw mogelijkheid voor een nieuwe
carrière!
Voor ZUNGO Pest Control B.V. zijn wij op zoek naar een gemotiveerde
servicemedewerker plaagdierbeheersing die bekend is met het vak of gemotiveerd is
het vak te leren.
Functieomschrijving
Als servicemedewerker plaagdierbeheersing ben je verantwoordelijk voor het
ondersteunen van klanten ter voorkoming van plaagdieren. Jouw rol hierin is
klanten te adviseren op bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige wering. Jouw
doelstelling is om zodanig te leren kijken, na te denken en actie te ondernemen,
zodat klanten geen overlast krijgen. Voorbeelden van wering kunnen zijn:



ruim restproducten op om voedsel- en ontwikkelingsbronnen voor plaagdieren te
voorkomen.
dicht openingen groter dan 0,5 cm af om toegang voor plaagdieren tot het pand te
voorkomen.
Na een gedegen inwerkperiode en opleiding zal je vanuit huis met een bedrijfsauto
zelfstandig je klanten gaan bedienen binnen verschillende branches, zoals
bijvoorbeeld: (voedingsmiddelen-) industrie, distributiecentra, horeca, retail en zorg.
Tijdens je carrière als plaagdierbeheerser zijn er voldoende ontwikkelmogelijkheden.
De organisatie
Je komt te werken in een professioneel bedrijf gericht op het voorkomen en
bestrijden van plaagdieren. Het bedrijf is groeiend binnen heel Nederland. Het betreft
een werkgever, die het belangrijk vindt dat werknemers tevreden en gepassioneerd
zijn in hun werk. Werken als medewerker in deze organisatie betekent werken in een

team dat daadwerkelijk passie heeft om de plaagdierproblemen te voorkomen. Ook
staat werkgever open voor ideeën en oplossingen van medewerkers zelf om samen
de dienstverlening te verbeteren en komt gemaakte afspraken na.
Functie-eisen






Je bent minimaal in het bezit van rijbewijs B
Je bent woonachtig in de regio Den Bosch/Oss
Je bent kwaliteit gericht en werkt zorgvuldig
Je bent tactvol en actiegericht
Je kunt zelfstandig werken

Ons aanbod






Direct in dienst bij werkgever op basis van een fulltime dienstverband.
Een baan met veel vrijheid en zelfstandigheid.
Een opleiding voor de licentie beheersing plaagdieren en houtaantastende
organismen.
Een marktconform aanvangssalaris.
Een bedrijfsauto met goed onderhouden gereedschap.

Contact
Ben jij nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op de website:
www.pdcu.nl/vacatures of reageer en mail naar Marieke Lucius mlucius@pdcu.nl.

