Stam Elektrotechniek

Stam Elektrotechniek BV is een elektrotechnisch installatiebedrijf
met een rijke historie, waar kwaliteit en vakmanschap voorop staan. Het bedrijf is
opgericht in 1940 gevestigd in Zaandam en sinds 2019 onderdeel geworden van de Ronax groep
(www.ronax.nl). Met circa 35 vaste medewerkers levert Stam Elektrotechniek haar opdrachtgevers een
breed scala aan werkzaamheden zowel binnen de particuliere- als de zakelijke markt. Het bedrijf
ontwerpt, levert en installeert onder andere licht- en krachtinstallaties, inbraaksignaleringssystemen,
brandmeldinstallaties, data- en telefooninstallaties, camera-observatiesystemen en KNX domotica
gebouwenbeheer. Met vaktechnisch advies vertalen wij de wensen van onze opdrachtgevers naar
praktische en complete elektrische-, en beveiligingsinstallaties. Dit gebeurt zowel voor kleinschalige als
grootschalige woning- en utiliteitsprojecten. Stam Elektrotechniek is een dynamisch,
nuchter, no-nonsense bedrijf met korte lijnen en een open cultuur.
In verband met de toename aan werkzaamheden is er een vacature ontstaan voor de functie van:

Service Coördinator
Functie
Als Service coördinator ben je de spil in het web tussen opdrachtgever en het eigen team aan
beveiligingsmonteurs die zich richten op het installeren en onderhouden van inbraakmeld-, cameraobservatie-, toegangscontrole- intercom- en brandmeldsystemen.
Profiel
Voor de functie van Service Coördinator zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende eigenschappen:
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding bij voorkeur in de elektrotechniek / beveiligingstechniek.
• Je hebt minimaal twee jaar ervaring werkzaam bij een bedrijf in de installatiebranche.
Eigenschappen
In de functie van Service Coördinator beschik je over de volgende eigenschappen:
• Je hebt ervaring met het programmeren van diverse beveiligingssystemen bij voorkeur ook met de Galaxy
inbraakmeldcentrale om eerstelijns support te kunnen bieden.
• Je bent een techneut pur sang en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen.
• Je bent in staat doelmatig en efficiënt te werken om een volle planning in goede banen te leiden.
• Je bent stressbestendig en je behoudt altijd overzicht.
• Je bent een teamplayer en een people manager die in staat is anderen te overtuigen.
Wij Bieden
• Een fijne werkomgeving binnen een team met ervaren collega’s met een gezonde spirit.
• Arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO metaal & techniek waarbij ADV en Pensioen zijn geregeld.
• Een marktconform salaris.
• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

