DCM EMBA Metering & Control nv, levert producten en systemen voor niveau- en
debietmeting bij opslag en verlading van vloeistoffen. De toegevoegde waarde die wordt
geleverd op het gebied van systemen voor niveau- en debietmetingen is van groot belang
voor opdrachtgevers in vele industriële branches. Met het uitgebreide productprogramma
en de efficiënte totaaloplossingen, waarbij de gebruiker centraal staat en waarin alle grote
namen zijn vertegenwoordigd, is onze klant verzekerd van efficiëntie, bedieningsgemak
én veiligheid op zijn werkvloer.
Onze systemen worden toegepast in o.a. de olie & gas-industrie, de (petro)chemie, bij
transportondernemingen en bij tankstations. DCM EMBA is VCA** gecertificeerd en
beschikt over een uitgebreide en gespecialiseerde Service-afdeling.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een fulltime:

Field Service Engineer Elektronica
Functieomschrijving:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Het uitvoeren van zowel elektro(mechanisch) correctief als preventief onderhoud en ijkingen
van meetinstallaties op de verladingsinstallaties en systemen die geplaatst zijn op de
tankstations, tankwagens en depots bij onze klanten en in ons atelier te Waarloos. Het
onderhoud omvat zowel elektronisch, elektrisch, mechanisch als software onderhoud.
U zal tewerkgesteld worden in België, Nederland en Luxemburg waarbij u zoveel mogelijk
van thuis uit aan zijn klantenronde begint. De technicus wordt aangestuurd vanuit een
centrale dispatch in Waarloos.
U krijgt een servicewagen ter beschikking met de meest courante wisselstukken om het
onderhoud te kunnen uitvoeren.
U zal tevens ingeschakeld worden bij de installatie en het opstarten van nieuwe projecten.
Nadat u voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan zal u ingeschakeld worden in het
wachtdienst systeem voor onze klanten met een omniumcontract. Een wachtdienst loopt van
maandag tot maandag, 24/24.
U zal interne en externe telefonische assistentie verlenen aan klanten of collega’s.

Profiel:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

U bent bij voorkeur in het bezit zijn van een diploma Bachelor type Elektronica/Elektriciteit
met kennis van PC. Als elektronicus bent u bereid om ook mechanische herstellingen uit te
voeren.
U werkt efficiënt en accuraat zodat het afgeleverde werk beantwoordt aan de wensen van
onze klanten.
U beschikt over een goede PC kennis, zowel hardware (communicatie) als software
(Windows).
U kan zich verstaanbaar uitdrukken in het Frans.
U bent bereid om in alle weersomstandigheden te werken.
U bent in het bezit van een rijbewijs B.
U kan zowel in teamverband als zelfstandig werken en kan (op termijn) zelfstandig
technische pannes analyseren en verhelpen (troubleshooting).
U bent een teamplayer met verantwoordelijkheidszin.
Ervaring in een soortgelijke functie of industriële serviceomgeving is een pluspunt.

DCM biedt u:
▪
▪
▪

Een uitdagende functie binnen een groeiende Benelux organisatie.
Een competitief uurloon conform uw kennis en ervaring aangevuld met extra legale
voordelen.
Firmawagen (type Volkswagen Transporter)

Heeft u interesse? Stuur dan uw brief voorzien van CV ter attentie van P. De Temmerman, Service
Manager. Voor meer informatie kunt u bellen (+32/15.300.481) of een e-mail sturen naar
philip.de.temmerman@dcmemba.eu

