Voor de regio’s Noord-Holland, Amsterdam-Utrecht,
Leiden-Haarlem, Rotterdam,
Bergen op Zoom en Assen zoeken wij per direct

Service Technicus medewerkers voor
40 uur per week
Als Service Technicus bij Anticimex ben je veel onderweg en heb je veel
zelfstandigheid. Je gaat langs op leuke plaatsen en bent actief bezig met het
monitoren en voorkomen van plaagdieren. Jij bent het eerste aanspreekpunt
en visitekaartje voor de klanten en geeft deskundig advies op basis van jouw
bevindingen.
Jouw dag als Service Technicus
’s Morgens vroeg vertrek je vanuit huis met een kop koffie, op weg naar jouw eerste klant voor de
dag. Op basis van de flexibele dagplanning ga je langs bij jouw klanten uit de regio. Binnen deze
planning is er vaak de vrijheid om jouw tijd zo efficiënt mogelijk in te delen, natuurlijk in overleg met
de klant en jouw collega-planner. Eenmaal bij de klant aangekomen luister je naar de klant,
inspecteer je de verschillende ruimtes en controleer je de eventueel geplaatste
lokazen/vliegenvangers. Ondertussen overleg je met jouw collega’s en neem je de juiste
maatregelen om het ongedierte te voorkomen en te beheersen. Na jouw bezoek rapporteer je op de
tablet nog even de ondernomen acties in ons digitale registratiesysteem én overleg je met de klant
over de situatie en adviseer je over eventuele aanvullende oplossingen. Zowel jij als de klant zijn
tevreden; op weg naar de volgende klant!
Eén ding kunnen we alvast beloven: geen enkele dag is hetzelfde!

Wat zoeken wij?
•
•
•
•

Je bent woonachtig in de omgeving van de regio;
In bezit van een vakbekwaamheidsdiploma Bestrijdingstechnicus (of bereid deze te halen);
Je hebt een rijbewijs B en bij voorkeur in bezit van een geldige VCA-Basis;
Je bent klantgericht, oplossingsgericht, sociaal communicatief vaardig en hebt een
proactieve instelling.

Aangezien ongedierte steeds nieuwe manieren vindt om ergens binnen te dringen, is creatief te
werk gaan om dit te voorkomen en beheersen erg belangrijk. Handigheid, geen hoogtevrees en een
stevige speurneus zijn dus een grote plus!

Wij bieden jou…
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie in een groeiende organisatie;
Prettige en informele sfeer;
Een bedrijfswagen, telefoon en tablet;
Regeling winstuitkering;
De mogelijkheid met een maandelijkse tipgeldvergoeding je salaris te verhogen;
Consignatiedienstvergoeding;
25 vakantiedagen, 8% vakantietoeslag en een aantrekkelijke pensioenregeling;
Regelmatig nascholingen en de mogelijkheid voor doelgerichte ontwikkeling;
De mogelijkheid om lid te worden van onze Personeelsvereniging.

Over Anticimex
Anticimex Nederland is onderdeel van de internationale Anticimex Groep, een van oorsprong
Zweedse organisatie met de ambitie om nummer 1 te blijven in de digitale pest control. Door te
werken met preventieve, nieuwe technologieën en duurzame oplossingen, werken de technici en
consultants van het bedrijf mee aan een gezonde leefomgeving. De dienstverlening wordt ingezet
voor zowel bedrijven als particulieren overal in het land. Onze waarden zijn Trust, Innovation &
Passion.

Ben je enthousiast?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je enthousiast? Dan ben jij waarschijnlijk de kandidaat
die wij zoeken en komen we graag met jou in contact! Wil je meer weten over de vacature of heb je
een vraag? Onze HR-afdeling is te bereiken per e-mail, via: jobs@anticimex.nl of bel naar:
088-548 66 60. We zien jouw Sollicitatie graag tegemoet!

