
 
 

Coördinator Service 
 
Word jij enthousiast van de uitdaging om een goed serviceniveau te verhogen naar een uitmuntend 
serviceniveau? En ben jij een motiverende leidinggevende die vakinhoudelijk goed op de hoogte is, 
dan komen we graag met jou in gesprek. 
 
Wij zijn P. de Vries Installatietechnieken BV. We verrichten werkzaamheden in nieuwbouw, renovatie 
en bestaande woningbouw. Binnen ons bedrijf werkt de afdeling Service & Onderhoud aan het 
onderhoud en het verhelpen van storingen op het gebied van technische installaties. Dit doen we 
voor diverse opdrachtgevers. 
 
Op deze afdeling is het team Service verantwoordelijk voor het zo snel en zo goed mogelijk verhelpen 
van storingen. Het team bestaat uit servicemonteurs, planners en een administratief medewerker. 
Tevens valt de storingsdienst onder de verantwoording van het team. 
 
 
Wij zoeken 
 
Voor ons team Service zoeken wij een Coördinator Service die sturing kan geven aan het zo optimaal 
mogelijk verlopen van het service proces en die daarbij de medewerkers motiveert en faciliteert om 
zich voortdurend te verbeteren.  
 
Als Coördinator Service neem jij de dagelijkse leiding van het team op je, richt je de werkprocessen 
zo optimaal mogelijk in, en werk je mee in de processen. Je vindt het belangrijk dat het 
kwaliteitsniveau van de service zo hoog mogelijk ligt en dat er efficiënt gewerkt wordt. Je kunt goed 
samenwerken en mensen motiveren en coachen. Je bent klantgericht en je weet de boodschap 
duidelijk over te brengen. Je bent pragmatisch en besluitvaardig. Natuurlijk kun je goed plannen en 
organiseren. 
 
De Coördinator Service rapporteert aan het Hoofd Service & Onderhoud, en heeft nauw contact met 
de Algemeen Directeur, die in de Directie de portefeuillehouder van de afdeling Service & 
Onderhoud is. 
 
Verder ben jij  

- Een mensgerichte persoon die graag werkt aan de continue verbetering van het functioneren 
van het team 

- Iemand met ruime vakinhoudelijk kennis van de installatietechniek 
- Iemand met ervaring op een Service afdeling, bij voorkeur als leidinggevende 
- Iemand met ervaring met het optimaliseren van de werkprocessen op een Service afdeling 
- Minimaal functionerend op MBO+ niveau  



 
 
Wij bieden 
 
We vinden goed werkgeverschap belangrijk. Dat zie je niet alleen terug in goede 
arbeidsvoorwaarden, maar ook in de zorg die we hebben voor het welzijn van onze medewerkers. 
 
Je komt terecht in een uitdagende functie in een groeiend bedrijf, met volop ruimte voor eigen 
inbreng.  
 
Je krijgt 

- Een goed salaris 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- 38 vrije dagen per jaar: 25 vakantiedagen en 13 adv dagen (bij een fulltime dienstverband) 
- Een collectieve regeling voor ziektekostenverzekering en pensioen 
- Ontwikkelingsmogelijkheden door training en scholing 
- Een actieve personeelsvereniging die meerdere keren per jaar een leuk uitje organiseert 

 
Mocht je meer willen weten over de functie, neem dan contact op met Edwin Goudberg, Hoofd 
Service & Onderhoud, op tel. 058-2880222. 
 
Je kunt je motivatie en CV mailen aan vacature@pdevries.nl, of per post sturen naar Postbus 7540, 
8903 JM Leeuwarden. 
 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


