
A.O. Smith Water Products Company B.V. is gevestigd in Veldhoven, opgericht in 1972, heeft vestigingen in Turkije en 

Engeland en is een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf A.O. Smith Corporation. Wij ontwikkelen, fabriceren 

en assembleren warmwaterboilers voor o.a. hotels, campings en sportfaciliteiten.

Daarnaast produceren wij apparatuur voor waterzuivering en waterbehandeling. A.O. Smith Water Products Company Nederland is 

het hoofdkantoor voor Europa en telt 90 medewerkers. In totaal werken we in Europa met 170 medewerkers.

Wij bieden de markt meer dan alleen betrouwbare warmwateroplossingen. Zo denken wij graag mee over innovatieve toepassingen 

en bieden we service, advies en ondersteuning op een hoog niveau. Onze kernwaarden: Innovatief - Ontzorgen van de klant - Beste 

oplossing voor elke applicatie.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime:

Servicemonteur
Het werkgebied betreft Nederland. Incidenteel verricht je werkzaamheden in België, Duitsland en Frankrijk. 

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Ilona Sanders: 040-294 25 05.  

Je schriftelijke sollicitatie met CV kun je sturen naar  

sollicitatie@aosmith.nl. of A.O. Smith Water Products Company B.V., Human Resources, Postbus 70, 5500 AB Veldhoven. 

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

De functie

Voor deze functie binnen onze Technical Support Group (TSG) 

geldt dat je het leuk moet vinden om met de servicebus klanten te 

bezoeken. Je bent het visitekaartje van A.O. Smith en weet op een 

zeer klantvriendelijke manier met opdrachtgevers om te gaan.

Tot de taken behoren onder andere:

• Het preventief en correctief onderhouden van warm water-

systemen

• Het verhelpen van storingen aan toestellen in het veld

• Het zelfstandig uitvoeren van reparaties, vervangen van  

onderdelen en zo nodig opnieuw inregelen van de warmwater-

systemen

• Technische ondersteuning verlenen tijdens het installeren  

en in gebruik nemen van (zonne-)systemen

• Het verrichten van de noodzakelijke administratieve  

werkzaamheden

• Het draaien van consignatiediensten is een onderdeel van  

de functie

De ideale kandidaat

• Opleiding op MBO-niveau in de richting installatie techniek

• Minimaal 3 jaar ervaring in het uitvoeren van service  -

activiteiten in de installatietechniek

• Kennis van warmwatersystemen

• Kennis van MS Office pakket

• In het bezit van het VCA diploma Basisveiligheid of bereid  

dit te behalen

• Flexibele instelling, goede communicatieve en sociale  

vaardig heden

• Woonachtig in Nederland, dit hoeft niet in omgeving  

Veldhoven te zijn

Wat bieden wij jou?

• Prima arbeidsvoorwaarden

• Een gedegen inwerkperiode

• De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen middels  

opleidingen en trainingen

Om de functie goed uit te kunnen voeren stellen wij een service-

bus inclusief alle noodzakelijke gereedschappen ter beschikking.


