Bestrijdingstechnicus
(1.0 fte) – omgeving Apeldoorn-Zwolle
Over OptaScan
Met ons ervaren team van bestrijdingstechnici verspreid over heel Nederland zijn wij al ruim 20 jaar dé
specialist in ongediertepreventie en -bestrijding binnen de Nederlandse levensmiddelenindustrie.
Wij streven naar het leveren van een maximale kwaliteit en een maximale klanttevredenheid door
‘deskundig’, ‘gedreven’ en ‘betrokken’ te zijn. Deze waarden zijn niet tastbaar maar wel voelbaar en
hebben de basis gelegd voor waar we nu staan: een vooruitstrevend en groeiend familiebedrijf met
duurzame relaties waarbij we voor onze klanten niet alleen een leverancier maar een echte partner zijn.
Onze allereerste klanten uit 2000 zijn er nog steeds!
Dit kunnen we natuurlijk alleen bereiken door ons team van professionals die met veel kennis, plezier
en enthousiasme hun werkzaamheden uitvoeren. Omdat we ook dit jaar weer gaan groeien, zijn we op
zoek naar een nieuwe enthousiaste collega in de regio Apeldoorn-Zwolle.
Lijkt het je leuk om in een bedrijf te werken waar kwaliteit, collegialiteit, voldoende tijd om je
werkzaamheden goed uit te voeren en plezier voorop staan? Neem dan contact met ons op!
Doel van de functie
Als bestrijdingstechnicus bij OptaScan ben je, samen met een technisch accountmanager,
verantwoordelijk voor de klanten in jouw regio.
Je voert zelfstandig controles uit om (mogelijke) problemen met ongedierte en de oorzaken hiervan op
te sporen. Het schriftelijk en mondeling rapporteren van de bevindingen en het geven van deskundig
advies (conform Integrated Pest Management) zijn een belangrijk onderdeel van jouw werkzaamheden.
Ontwikkelingen en behoeftes van de klant rapporteer je aan je leidinggevende, met als doel de
dienstverlening en kwaliteit voor de klant te verhogen. Daarnaast zorg je er pro actief voor dat de
ongediertebestrijdingssystemen kloppen, goed onderhouden worden en voldoen aan de eisen van de
moderne levensmiddelenindustrie.
Er wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid, accuraatheid en zelfstandigheid van je verwacht.
Als bestrijdingstechnicus ben je verantwoordelijk voor:
 Het adviseren van jouw klanten
 Het zelfstandig controleren van detectie- en bestrijdingssystemen
 Het opsporen van (mogelijk) ongedierte en oorzaken
 Detectie- en bestrijdingssystemen er correct bij laten staan en waar nodig (pro actief) aanpassen
 Het uitvoeren van nabesprekingen met de contactpersoon
 Schrijven van werkbonnen met een duidelijke oorzaak en gevolg
 Informeren van je leidinggevende over actuele situatie/wensen bij je klanten
 Het uitvoeren van lichte technische werkzaamheden (aanbrengen van wering/bevestigen
detectiemiddelen)

Jouw profiel
 Je hebt MBO werk- en denkniveau
 Je hebt ervaring als bestrijdingstechnicus
 Je bent woonachtig in de omgeving van Apeldoorn-Zwolle
 Je hebt kennis op het gebied van specifieke soorten ongedierte in de levensmiddelenindustrie of
je bent bereidt om dit te ontwikkelen
 Affiniteit met de levensmiddelenindustrie
 In woord en geschrift kun jij je goed uitdrukken en je staat je ‘mannetje’
 Je hebt een dienstverlenende instelling, jouw klanten staan op nummer 1
 Je gaat voor kwaliteit
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Onze contactgegevens
Website:
www.optascan.nl
E-mail:
info@optascan.nl
Contactpersoon:
Ilja Meijne

