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Vacature regeltechnicus irrigatiebesturingstechniek
Mastop Totaaltechniek BV is actief op het gebied van Watertechniek, Elektrotechniek en Tuinbouw.
Voor de watertechniek ontwikkelen wij in eigen beheer irrigatie systemen. Deze installeren wij met
name voor groene gevels, maar ook voor allerlei andere "groen" projecten over de gehele wereld.
Denk hierbij aan de watertechniek voor het irrigeren van tropische beplanting in zwemparadijzen,
dierentuinen, openbaar groenvoorzieningen, interieurbeplantingsprojecten etc.

Er is een toenemende vraag naar onze diensten daarom zijn wij voor het onderhouden en doorontwikkelen van onze systemen op zoek naar regeltechnici of mensen die daar voor opgeleid willen
worden. Een unieke baan waarbij de systemen die jij ontwikkelt bijdragen aan een groenere wereld.
Wij zijn er trots op dat ons irrigatiesysteem Irriview het NL greenlabelkeurmerk heeft

Functieomschrijving:
Je ontwikkelt samen met collega's nieuwe slimme regelingen voor het irrigeren van bomen en planten
waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Je maakt hierbij gebruik van hardware componenten
uit de gebouwenautomatisering. Je test alle ontwikkelingen vooraf uit om ervoor te zorgen dat er
zuinig omgegaan wordt met water en de juiste gegevens verzameld worden om een goede
gezondheid van de planten te bewerkstelligen. Je bent regelmatig op locatie om systemen in te
regelen en te controleren. Hierbij geef je voorlichting aan onze klanten en help hen bij alle mogelijke
technische vragen.

Wat zoeken we:
Flexibele en enthousiaste personen met een opleiding MBO of hoger met twee rechterhanden, die
door ons opgeleid willen worden tot regeltechnicus voor de irrigatiebesturingstechniek. Kennis in gbs
systemen via het Niagara platform is een pré. We hebben veel klanten in het buitenland, dus enige
kennis van Engelse en Duitse taal is noodzakelijk. Uiteraard ben je bereid om cursussen te volgen om
bij te blijven en jezelf te ontwikkelen.

Wat bieden we:
Een zeer uitdagende en afwisselende baan in een enthousiast team
Een passend salaris volgens de cao voor klein metaal conform je leeftijd en niveau.
Laptop en telefoon van de zaak

Interesse? Stuur ons nu snel je motivatiebrief met CV naar info@mastop.nl!
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