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BIOGAS HOLLAND 

 
Biogas Holland is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren, installeren, inspecteren en 
onderhouden van biogasinstallaties. Wij bieden een breed scala aan producten, systemen en 
diensten voor zowel biogasbehandeling als biogas benutting en industriële warmtesystemen. 

SERVICE ENGINEER  

Wil je graag een dynamische en INNOVATIEVE functie bij een bedrijf waar de lijnen kort zijn en je 
onderdeel bent van een team dat TECHNISCH UITDAGENDE PROJECTEN realiseert dan heeft Biogas 
Holland de ideale baan voor jou!  
Binnen ons bedrijf bieden we interne en externe opleidingsmogelijkheden aan om jezelf en jouw 
interesses verder te ontwikkelen. 

De Service Engineer is verantwoordelijk voor de machines, installaties en voorzieningen welke Biogas 
Holland heeft opgeleverd zodat deze in optimale technische staat zijn en blijven voor onze 
klanten. Je verricht correctief en preventief onderhoud aan onze installaties en voert reparatie- en 
nieuwbouwwerkzaamheden aan machines en installaties uit. Je handelt oplossingsgericht. 

Het ene moment los je een storing op aan een warmtekracht installatie (WKK) en de andere dag sta 
je een lekkage te verhelpen aan een klepafsluiter. Daarnaast is er een diversiteit aan andere 
installaties, waaronder koeling en warmtesystemen. Jij zorgt ervoor dat de installaties blijven 
draaien. Als je van afwisseling houdt dan is dit jouw baan! 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de gebouwde en aangepaste installaties volgens de 
geldende wettelijke bepalingen en kwaliteitsnormen. Je plant je eigen werkzaamheden en 
controleert de voortgang. Je communiceert met alle betrokkenen en geeft aanwijzingen. Tevens 
informeer je de klanten over de uitgevoerde werkzaamheden. 

BEVOEGDHEDEN 

 
• Werkzaamheden uit te voeren naar eigen vakmanschap, met de daartoe beschikbare  
hulpmiddelen; 
• Overleggen met de klant over de uit te voeren werkzaamheden; 
• Rapporteren inzake werking installaties aan servicecoördinator en klant. 
• Je beoordeelt de kwaliteit en inzetbaarheid van instrumenten en gereedschappen en verricht 
eerstelijnsonderhoud hieraan. 

FUNCTIE EISEN 

 
• MBO/HBO (afgeronde technische opleiding) in werk en denkniveau of vergelijkbare ervaring; 
• Klant- en servicegericht; 
• Ervaring met warmte kracht koppeling, gasmotoren en revisie werkzaamheden is een pré; 
• Ervaring met cv-systemen en thermische processen is een pré; 
• Kennis van / ervaring met meet- en regeltechniek, dieseltechniek, pompen en appendages; 
• Kennis van / ervaring met de daarbij toegepaste elektronica is een pré; 
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• Goede contactuele eigenschappen en communicatie vaardigheden; 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Zelfstandig storingen te analyseren en op te lossen; 
• Is in staat een klein werk te leiden daarbij gebruikmakend van technische tekeningen; 
• Flexibele instelling, initiatief tonend en goed verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Rijbewijs B; 
• Bereid om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken in het geval van storingen; 
• Hands-on mentaliteit, flexibele instelling en kwaliteitsgericht. 

Stuur jouw motivatie voorzien van CV naar d.hoekstra@biogasholland.nl. 
Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Douwe Hoekstra, 06-22211430. 
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