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Bij gebouwen gaat het om beheersing. Eén manier om alle installaties te benaderen, besturen en beheren. 

Ongeacht welk merk. Ongeacht waar u bent. Ongeacht welk moment van de dag. Het kan. Met Webeasy. 

 

Webeasy ontwikkelt software en hardware voor het besturen en bewaken van gebouw gebonden 

installaties. Daarnaast realiseert Webeasy projecten en verleent service in gebouwautomatisering voor 

klimaat, verlichting, zonwering, doucheautomatisering met legionellapreventie, energiemonitoring, -

management en analyse. Dat doen we met één hardware lijn, één besturingsplatform en één 

visualisatiepakket. Bovendien werken we continu aan nieuwe software, hardware en smart building 

concepten op basis van ontwikkelingen en trends in de markt. 

 

 

 Servicetechnicus Meet- & Regeltechniek 

We hebben een uitdagende job omdat we duizenden slimme 

besturing installaties in gebouwen hebben geïnstalleerd. 

Onze service afdeling is explosief gegroeid en daarom zoekt 

Webeasy, gevestigd in Sliedrecht een Servicetechnicus 

Meet- & Regeltechniek (m/v). 
 

Werkzaamheden 

Als Servicetechnicus Meet- & Regeltechniek werk je aan 

slimme moderne besturing installaties. Je voorziet deze 

installaties van service, onderhoud, aanpassingen en 

uitbreiding om ze nog duurzamer te laten functioneren. Je 

werkzaamheden bestaan uit het verrichten van preventief 

onderhoud aan Meet- & Regelinstallaties; inspecteren van 

storingen; onderzoek plegen naar regelkringen om stabiliteit 

te waarborgen, aanpassen van software en grafische 

bediening interfaces op touchscreens, overleggen met de 

klant over het maken van meet- & regeltechnische 

uitbreidingen en aanpassingen. 

 

Functie-eisen 

• Afgeronde MBO-4 klimaattechniek, elektrotechniek, 

werktuigbouwkunde, Mechatronica of gelijkwaardig; 

• je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met onderhoud 

aan klimaatinstallaties; 

• je hebt kennis van Meet- & Regeltechniek; 

• je bent in het bezit van een opleiding MRK-A of bent 

bereid deze te behalen; 

• je weet hoe een installatie werkt, wordt aangestuurd, 

hoe je kunt naregelen en finetunen; 

• je bent klantvriendelijk en hebt goede communicatieve 

en contactuele vaardigheden. 

 

Werkomgeving 

Je komt terecht in een stimulerende omgeving met zeer 

gevarieerd werk. De uitdaging voor de organisatie en haar  

60 medewerkers ligt voornamelijk in het opleveren van 

hoogwaardig technische projecten in gebouwen. Wij zijn  

een organisatie met korte communicatielijnen in een open  

en eerlijke bedrijfscultuur.  

Aanbod 

• Een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en 

ervaring); 

• 8% vakantiegeld; 

• 25 vakantiedagen ; 

• mogelijkheid om extra vakantiedagen te kopen; 

• pensioenpremie wordt 100% vergoed door Webeasy; 

• een netto onkostenvergoeding; 

• een leaseauto; 

• een laptop & smartphone naar keuze; 

• veel aandacht voor ontwikkeling, scholing en opleiding; 

• v  

 

Webeasy Academie & wha  

Webeasy vervult steeds meer de rol van systeemarchitect 

voor alle besturingen en beheer in gebouwen. Dat vergt 

meer en andere vaardigheden van onze professionals zoals 

we tot op heden gewend waren in gebouwautomatisering. 

Technologie gaat steeds sneller. Zeker met de opkomst van 

ICT en IoT. De Webeasy Academie ondersteunt haar 

medewerkers hierin. Je kunt intern praktische trainingen 

volgen via de Webeasy Academie, ons intern trainingspro-

gramma en indien nodig bij externe opleidingsinstellingen. 

Maar de ontwikkelingen gaan snel. En daarom is er een 

mogelijk!  

 

Interesse? 

Neem dan contact op met Annemiek Hoogendam,  

06-839227922. Je sollicitatie of vragen kan je ook  

richten aan a.hoogendam@webeasy.nl 

 

VACATURE 

SERVICETECHNICUS 
MEET- & REGELTECHNIEK - KLIMAAT 
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