Onze opdrachtgever, AIC Europe BV in Weert, maakt onderdeel uit van AIC
S.A. in Polen, opgericht in 2001. Zij zijn uitgegroeid tot een gerenommeerd
specialist in het ontwerp, engineering en de fabricage van RVS en titanium
warmtewisselaars. In een sneltempo groeien zij met vestigingen door geheel
Europa. Met meer dan 900 medewerkers verdeeld over 3 locaties in Polen en
kantoren in Spanje, Italie en Engeland, loopt AIC voorop op het gebied van
geavanceerde warmteoverdrachtsoplossingen. Met bewezen designproducten,
‘geen compromis op kwaliteit’- houding en geautomatiseerde productieprocessen, zijn zij in staat om de meest complexe en technologisch geavanceerde projecten uit te voeren op HVAC gebied. De huidige focus van AIC is
de condensatietechnologie. AIC is erin geslaagd zich te vestigen als expert
op dit gebied met honderdduizenden condenserende warmtewisselaars die
momenteel werkzaam zijn in het veld. AIC gebruikt de meest geavanceerde
ontwerp- en productietechnieken. Om de groei van de organisatie verder
vorm te geven zoeken we voor AIC Europe (standplaats Weert) een

TECHNICAL
SERVICE ENGINEER
DIE GRAAG KENNIS OVERDRAAGT

JE FUNCTIE
In deze functie is je primaire taak het geven van technische trainingen aan klanten met betrekking tot alle technische details en het functioneren van de ketels van AIC. Met name natuurlijk de
specifieke techniek die wij gebruiken en waarmee wij ons onderscheiden. Je fungeert als
technische back up voor sales (support). Daarnaast bezoek je de (potentiële) klanten van AIC, geef
je technisch advies over alle AIC- producten. Ook ben je onze storingsexpert; je lost ze op, legt
klachten en storingen vast in ons CRM-systeem en analyseert de herkomst ervan en schakelt met je
R&D-collega’s zodat we continu kunnen verbeteren. Je bent onze inbedrijfsteller van de CV-ketels
en de technische regelingen daarvan. Je collega’s van Sales zijn je sparringpartner met betrekking
tot je ervaringen bij de klant. Je rapporteert aan de Salesmanager van AIC Europe, je werkt nauw
met hem samen met je manager over zaken als trainingen, technisch advies en complexe storingen.
JE PROFIEL
Idealiter heb je een afgeronde Mbo Wtb / Elektronica / Installatietechniek-opleiding. Maar door
werkervaring (binnen de HVAC – branche) verkregen kennis behoort ook tot de mogelijkheden.
Kennis van Nederlands en Engels is vanzelfsprekend. In Autocad kun je tekening lezen en zelf
tekeningen maken. Je vindt het leuk om trainingen te geven, deze zelf samen te stellen en af te
stemmen op je doelgroep; de installateurs. Je bent in staat om zelf goed je agenda te plannen en
hierin efficiënt te werk te gaan. Bij AIC Europe zijn we een kleine club, dus samenwerken en goed
communiceren is vanzelfsprekend. Idealiter woon je in een straal van een uur rondom Weert.
AIC EUROPE BV
De mensen van AIC zijn professionals op hun vakgebied en willen deze kennis graag toepassen en
verspreiden. AIC is een jonge, groeiende organisatie en biedt daarom volop doorgroeimogelijkheden. AIC biedt veel vrijheid en de teamspirit is nadrukkelijk aanwezig. De locatie in Weert is een
spiksplinternieuwe locatie, voorzien van alle moderne werkmaterialen en faciliteiten.
INTERESSE?
LINKX HR Management is de extern HR Manager voor AIC Europe BV en mag in deze rol de wervingen selectieprocedure uitvoeren. Heb je interesse in deze functie of wil je meer weten? Stuur je
cv naar Imke Segers (imke@linkxhr.nl) of bel naar 06 – 513 68 465. Voor meer algemene bedrijfsinformatie; www.myaic.eu. Uiteraard worden sollicitaties vertrouwelijk behandeld.
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