Onze opdrachtgever, AIC Europe B.V. met het hoofdkantoor in Weert, maakt
onderdeel uit van AIC S.A. in Polen, opgericht in 2001. AIC gelooft in vooruitgang door continu te investeren in mensen en processen. AIC loopt voorop op
het gebied van geavanceerde warmteoverdrachtsoplossingen, gebaseerd op
het unieke gebruik en toepassing van roestvrijstaal. Dankzij bewezen producten
van eigen ontwerp -zonder concessies te doen aan kwaliteit- voeren zij de
meest gecompliceerde en technologisch geavanceerde warmteoverdrachtsprojecten uit. De AIC-producten zijn oplossingen voor complexe energievraagstukken. Deze oplossingen zijn het resultaat van voortdurende investeringen
en onderzoek, gericht op het bereiken van optimale doelstellingen wat betreft
maximale vermindering van vervuilende emissies met verhoogde energiebesparingen en rendementsverbeteringen. Hierdoor realiseert AIC voor de
gebruiker gegarandeerd hoge comfort prestaties bij alle vormen van warmwatervoorzieningen en centrale verwarming. Denk daarbij aan toepassingen
op het gebied van zwembaden, sportscholen, zieken- en verzorgingshuizen,
autowasstraten en andere mogelijkheden waar groot volume warmwater
toepassingen noodzakelijk zijn en waarbij gerekend moet kunnen worden op
een stabiele en betrouwbare warmwatervoorziening en -installatie. Voor de
standplaats Weert zoeken we een:

TECHNICAL SERVICE
ENGINEER
GEEN STANDAARD ENGINEER

JE FUNCTIE
Je primaire taak is het geven van technische ondersteuning aan klanten met betrekking tot
alle technische details en het functioneren van de ketels van AIC. De specifieke techniek en
(RVS)-materialen die wij gebruiken en waarmee wij ons onderscheiden, maak je je verder bij
ons eigen. Je fungeert als technische back-up voor sales (support). Je bezoekt de (potentiële)
klanten van AIC en geeft tegelijkertijd technisch advies over alle AIC- producten. Ook ben je
onze storingsexpert; je lost storingen op, legt klachten en storingen vast in ons CRM-systeem
en analyseert de herkomst ervan. Je bent onze inbedrijfsteller van de Cv-ketels, warmtepompen en de technische regelingen daarvan. Door je ervaringen in de praktijk en je gezonde
dosis verstand bundel je je ervaringen buiten en je koppelt deze terug aan de je collega’s van
Sales en R&D zodat zij met deze input ook nog klantgerichter kunnen zijn en nog beter kunnen
inspelen op de klantvraag en de technische wensen. Je rapporteert aan de R&D Director van
AIC Europe en werkt nauw samen met de salesmanager en R&D over zaken als trainingen,
technisch advies en complexe storingen.
JE PROFIEL
• Afgeronde Mbo Werktuigbouw/ Elektronica / Installatietechniek-opleiding.
• Min. 5 jaar werkervaring (binnen de HVAC – branche), kennis van Cv-ketels (ook groot
vermogen), warmtepompen en technische installaties? Dan verwelkomen we je ook graag.
• Kennis van Nederlands en Engels is vanzelfsprekend.
• Inventor tekening lezen/maken doe je zelf.
• Je draagt kennis graag over in trainingen/instructies en stelt deze zelf samen voor je
doelgroep; de installateurs.
• Plannen en organiseren van je eigen werk doe je -heel efficiënt- lekker zelf.
• Je woont in de omgeving van Weert.
AIC EUROPE BV
AIC Europe is een kleine club; dus korte lijnen. Effectief communiceren en goed samenwerken
is belangrijk. Net zo belangrijk als samen lol maken. Dit is een nieuwe functie die je grotendeels
zelf kunt vormgeven. Zelf startend vermogen is een must voor deze job. Je AIC-collega’s 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 een goed uitgerust laboratorium.
INTERESSE?
LINKX HR Management is extern HR Manager voor AIC Europe BV en vervult in deze rol de
W&S-procedure. 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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