
 

 

Aluverre Gevelbouw is een toonaangevend gevelbouwbedrijf, waar het onmogelijke direct wordt 
uitgevoerd en alleen wonderen iets langer duren. Voor Aluverre Gevelbouw is het een uitdaging om 
projecten uit te voeren die kennis, durf, passie en exclusiviteit bevatten om zo optimaal gebruik te 
maken van onze ervaring. 
 
Vanwege groei gaan wij ons team uitbreiden en zijn wij op zoek naar een: 
 
Technisch medewerker Service & Onderhoud (40 uur m/v) 
 
Als verantwoordelijke man/vrouw voor service, onderhoud en nazorg heb je een veelzijdige rol. Je 
hebt zowel een adviserende als organisatorische rol. Je hebt veelvuldig klantcontact waarbij jouw 
technische kennis en jouw dienstverlenende karakter tot zijn recht komen. 
Je bent het aanspreekpunt voor onderhoudscontracten, service, planning en alle bijkomende 
werkzaamheden bij onze opdrachtgevers.  
 
Samen met de projectleider zorg je ook voor een vlekkeloze afwikkeling van een project. Je wordt 
ondersteund door je collega’s van het projectbureau waarmee je gezamenlijk zorgt voor een 
optimale dienstverlening voor onze klanten. 
 
Als Technisch medewerker Service & Onderhoud beschik je over: 

 Technisch MBO+ of HBO werk- en denkniveau  
 Kennis en ervaring in de bouw en/of productieomgeving 
 Kennis van en ervaring met ramen, deuren en beslag is een pré 
 Ervaring met Schücal is een pré. 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Goede communicatieve vaardigheden en klantgericht 
 Proactieve houding en organisatorisch sterk 
 Hart voor de zaak 

 
Wat bieden wij jou: 

 Een goed en marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Vertrouwen en  zelfstandigheid 
 Kansen om je zelf verder te ontwikkelen 
 Werkplezier met een hecht team 
 Een dynamische omgeving en groeiend familiebedrijf 

 
Procedure: 
 
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV per post naar: Aluverre Gevelbouw, t.a.v. Nicole Smit, Kade 48, 
3371 EP te Hardinxveld-Giessendam of per mail naar: nicole@aluverre.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie over onze 
organisatie vind je op www.aluverre.nl. 
 


