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Het Bedrijf
SERCOM Regeltechniek B.V. is een belangrijke ontwikkelaar en leverancier van procescomputers voor de klimaatbeheersing 
in de glastuinbouw, bewaarcellen voor bloembollen en aardappelen en vrieshuizen. We zijn gevestigd te Lisse, midden in de 
Bollenstreek.

De diverse markten, zowel in Nederland als daarbuiten, worden bewerkt via een dealernetwerk die onze producten 
distribueren, installeren en onderhouden. Wegens de snelle groei op de (inter)nationale markt is er momenteel behoefte 
aan een

Functieomschrijving
Als servicemonteur ga je, na een uitgebreid inwerkprogramma, op pad om bij Sercom eindgebruikers het jaarlijks onderhoud 
aan onze hardware en software uit te voeren. Na verloop van tijd ga je zelfstandig op pad om bij klanten in voornamelijk 
Nederland, en een enkele keer in België of Duitsland, vakbekwaam storingen op te lossen. Vanaf het moment dat je 
zelfstandig op pad gaat, stelt SERCOM een bedrijfsauto ter beschikking voor de zakelijke kilometers.

Functie-eisen
Om deze afwisselende functie goed te kunnen uitvoeren, verwachten we dat je minimaal aan de volgende eisen zult 
voldoen:

Wat wij bieden
Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij een afwisselende functie in een prettige werksfeer binnen een open 
en informeel bedrijf. Daarnaast zijn er uitstekende doorgroeimogelijkheden en aanvullende arbeidsvoorwaarden conform 
het CAO Metaalbewerkingsbedrijf.

Herken jij jezelf in deze omschrijving? Word jij onze nieuwe collega binnen een groeiend, en dynamisch bedrijf?

(Leerling-) Servicemonteur (m/v)

Een afgeronde MBO-4 opleiding op het gebied van meet- en regeltechniek, of informatietechnologie;
Kennis van elektrotechniek strekt tot aanbeveling;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Kennis van bloembollenbedrijven en/of de glastuinbouw heeft de voorkeur;
Generieke kennis van computers en software;
Een servicegerichte houding, communicatief vaardig en klantvriendelijk;
Analytisch ingesteld en stressbestendig;
In bezit van rijbewijs B.

Neem dan contact op met Jan-Willem Lut, telefoon 0252 - 416530, e-mail: solliciteer@sercom.nl. 
Of stuur je schriftelijke reactie naar SERCOM Regeltechniek B.V. t.a.v. de heer Jan-Willem Lut, 
Postbus 284, 2160 AG in Lisse.
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