
 
 

Holland Building Maintenance zoekt per direct een enthousiaste en proactieve collega die planmatig kan werken en die 

het team structureel komt versterken in de functie van:  

Technicus Installatietechniek 

Holland Building Maintenance 
Holland Building Maintenance is een moderne, ambitieuze organisatie die haar opdrachtgevers altijd iets  
extra’s wil bieden, namelijk: concrete, efficiënte en kwalitatieve oplossingen, die aansluiten bij de eisen in de 
installatietechniek en de wensen van de opdrachtgever. 
Het concept met onze dienstverleningen, maken die oplossingen daadwerkelijk mogelijk.  
De HBM medewerkers staan iedere werkdag met een hoog niveau aan parate kennis voor onze relaties klaar.  
 
Holland Building Maintenance borgt de veiligheid van gebouwgebonden installaties van zowel (particuliere) woningen en 
gebouwen, met als speerpunt de veiligheid en bedrijfszekerheid van collectieve leidingwaterinstallaties.  
Holland Building Maintenance bestaat uit een gedreven team van Adviseurs en Technici waarbij de techniek het DNA is wat 
elkaar verbindt, en dit altijd open, transparant en in een goede samenwerking. 
 
Jouw uitdagingen 
Je voert zelfstandig kleine en middelgrote aanpassingen en verbeteringen uit aan leidingwaterinstallaties. Denk hierbij aan 
installatieoptimalisatie, vervangen van toestelbeveiligingen, of het realiseren van alternatieve technieken. 
Ook een onderdeel van het takenpakket zijn de periodieke inspecties (controle toestelbeveiligingen), het reinigen en 
desinfecteren van leidingwaterinstallaties, het rapporteren van de bevindingen/resultaten.  
 
Het werkgebied is West-Nederland, en indien nodig zal er ook een inzet in onze cluster Zuid verwacht worden. 
 
Dit vragen we van jou 

 Je bent technisch sterk, toegankelijk, gedisciplineerd en kwaliteitsgericht. 

 Je kunt goed organiseren, werkt planmatig en gestructureerd, verdiept je graag in de klant en bent in staat met hem 
mee te denken. 

 Je hebt een afgeronde mbo-opleiding (minimaal niveau 4) en enige jaren relevante werkervaring, bijvoorbeeld als 
onderhouds- of beheertechnicus. 

 Kennis (basis) van het MS Office pakket: Outlook, Word en Excel. 

 Parate kennis en ervaring rondom het aspect Legionellapreventie. 

 VCA en rijbewijs B. 

 Woonachtig in Zuid-Holland (regio Rotterdam). 
  

Dit mag je van ons verwachten 

 Een afwisselende en uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid. 

 De kans om ervaring op te doen bij grote en inspirerende opdrachtgevers in zeer uiteenlopende marktsegmenten, 
zoals de zorg, de overheid, het onderwijs en de (food)industrie. 

 Een concurrerend salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden voor je eigen ontwikkeling en 
doorgroei. 
 

Reageren 

Is je interesse gewekt, ben je toe aan een nieuwe uitdaging, solliciteer dan voor deze fantastische baan binnen het 

professioneel en gedreven team van Holland Building Maintenance. 

Stuur je motivatie en CV naar: Holland Building Maintenance B.V., t.a.v. Nils de Jong, Fennaweg 53, 2991 ZA Barendrecht of 

per e-mail naar administratie@hollandbuilding.nl t.a.v. Nils de Jong. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons kantoor te bereiken op telefoonnummer 010 483 39 25. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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