
  

 

Bestrijdingstechnicus 
BPI Plaagdierbestrijding Controle en Adviesbureau - Utrecht 

 

Solliciteer ! 
 
Bedrijfsomschrijving 

BPI Plaagdierbestrijding is een gespecialiseerd bedrijf dat werkt voor organisaties die 
last hebben van plaagdieren. In elke situatie, voor elk soort bedrijf. BPI verdelgt de 
plaagdieren volledig. Met gebruikmaking van de modernste technieken en met 
uitsluitend wettelijk toegestane middelen. Bovendien heeft BPI meer dan 45 jaar 
ervaring in de succesvolle bestrijding van plaagdieren. 

Natuurlijk bestrijden wij plaagdieren, dat is ons vak. Maar beter is het om te 
voorkomen dat plaagdieren kans krijgen. Door veranderde zienswijzen en strenger 
wordende normen en richtlijnen van particuliere en overheidskeuringsdiensten wordt 
BPI steeds vaker ingeschakeld voor adviezen die plaagdieren en besmetting 
voorkomen. 

Door het verstrekken van zowel bouwtechnische als hygiënische adviezen wordt 
voorkomen dat plaagdieren binnenkomen. Onze adviezen zorgen ervoor dat de klant 
precies weet welke maatregelen hij moet nemen om plaagdieren geen kans te geven 
zijn bedrijf te besmetten. Deze adviezen worden duidelijk en begrijpelijk 
gerapporteerd zodat iedereen ze gemakkelijk kan opvolgen. 

BPI is ISO 9001:2015 gecertificeerd, in het bezit van het Keurmerk 
Plaagdiermanagement en gecertificeerd voor beheersing rattenpopulaties buiten 
gebouwen. 

Vacatureomschrijving 

BPI is op zoek naar bestrijdingstechnici om ons bedrijf te versterken. 

Functieomschrijving  

Het betreft een functie waarbij je zelfstandig dagelijks allerlei soorten bedrijven en 
instellingen in Nederland bezoekt.  

Je vertrek vanuit huis met een auto van de zaak en op basis van een flexibele 
weekplanning ga je langs bij de klant. 

Je bent het aanspreekpunt voor de klanten en naast de bestrijdingswerkzaamheden 
voorzie je de klant op deskundige wijze van adviezen ter voorkoming van 
plaagdieren.  



Je inspecteert bedrijven, controleert (monitor)lokazen en vliegenvanglampen. Je 
neemt indien mogelijk actie op kleine bouwtechnische maatregelen ter wering van 
plaagdieren en rapporteert alles in ons digitale registratiesysteem.  

Wat vragen wij?  

Je woont in de regio Utrecht  

Je bent een beetje handig. 

Je hebt een rijbewijs B  

Je bent communicatief, inventief en oplossingsgericht 

Je bent in het bezit van het Certificaat Leerling Bestrijdingstechnicus of het 
vakbekwaamheidsdiploma Bestrijdingstechnicus of bereid dit te behalen op  
onze kosten. 
 
Wij bieden je; 

Een uitdagende, afwisselende full-time baan met veel zelfstandigheid en veel 
klantencontact! 

Salaris afhankelijk van kennis en ervaring € 1950,-- tot € 2950,-- bruto per maand. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Pensioen 
• Vakantiegeld 
• Bedrijfsauto 
• Bedrijfstelefoon 

Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd 

 

Stuur je sollicitatie met CV en motivatiebrief naar: 

ron@bpicontrole.nl 

BPI Controle en Adviesbureau 
Tennesseedreef 10 M 
3565 CJ  Utrecht 
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