IT-er met technische kennis van bouwkundige brandpreventie
Stijgt jou temperatuur bij het oplossen van brandveiligheidsvraagstukken door
gebruik te maken van Excel, VBA, SQL en IoT oplossingen?
Dan ben jij diegene die we zoeken!
Bouwkundige brandwerendheid gaat al lang niet meer alleen over het dichtsmeren van een
sparing of het plaatsen van een brandmanchet. Vandaag de dag werken alle
brandpreventiemonteurs bij Gerco met een mobiele applicatie die hen de benodigde
informatie geeft om 100% gecertificeerde oplossingen aan te brengen bij onze klanten. En
verder zorgt voor de registratie en documentatie van alle uitgevoerde werkzaamheden.
Onze oplossingen zijn gebaseerd op de ETA’s (European Technical Assessment) welke
periodiek een update krijgen zodat onze monteurs op de hoogte zijn van de laatste stand van
zaken. Hierdoor krijgen onze klanten dagelijks de meest actuele technische oplossingen in
het kader van bouwkundige brandveiligheid. Digitaal werken vraagt om periodiek onderhoud
van de IT-infrastructuur, het actualiseren van ETA’s, het uitpluizen van complexe
vraagstukken, het programmeren van de nieuwste oplossingen, producten of gewijzigde
regelgeving. De programmering gebeurt voornamelijk in Excel, VBA en SQL, in combinatie
met ons ERP-systeem Microsoft Navision.
Denk jij onder supervisie van de directie en samen met onze IT-medewerker en
applicatiebouwer ons te kunnen helpen, onze processen te verbeteren en onze applicaties te
onderhouden en toekomstproof te maken? En bezit je daarnaast ook uitgebreide technische
kennis over brandveiligheid en brandwerende afdichtingssystemen? Dan zoeken we jou en
maken we graag een afspraak voor een kennismaking!
Wat biedt Gerco jou?
Een leuke uitdagende functie bij een ondernemende marktleider met de arbeidsvoorwaarden
die je van een gerenommeerde speler mag verwachten. Bovendien stimuleren we
ondernemerschap en persoonlijke/professionele ontwikkeling van al onze collega’s. Dus ook
van jou!
Ook goed geregeld:
 Een goed, marktconform salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring;
 Je hebt genoeg tijd om te rusten of op vakantie te gaan want je ontvangt 25
vakantiedagen en 13 ADV-dagen. Daarnaast heb je de ruimte om thuis te werken;
 Je pensioen wordt geregeld via het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Daarnaast
kan je korting krijgen bij zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ via onze collectieve
ziektekostenverzekering;
 Als het met Gerco goed gaat, gaat het met jou ook goed! Daarom krijgen onze
medewerkers jaarlijks een extra bonus als de resultaten goed zijn;
 Je krijgt een warm welkom; we hebben een uitgebreid inwerktraject. Je wordt
begeleid door een buddy en er zijn verschillende introductieactiviteiten om je snel
thuis te laten voelen;
 Gerco maakt onderdeel uit van het Cluster Unica Fire Safety met Unica als
overkoepelende organisatie. Unica is een grote organisatie met ruime
doorgroeimogelijkheden waarbij wij graag invulling geven aan jouw persoonlijke
ambities;



Tot slot krijg je als medewerker van Gerco korting op allerlei diensten en producten.
De leveranciers van Unica (Boels, Grohe, Fietsvoordeelshop, Technische Unie en
nog veel meer) bieden je namelijk unieke kortingen aan!

Jouw team
Het kantoor van Gerco ligt in Schoonhoven (centraal in Nederland op minder dan 30 minuten
van Rotterdam, Utrecht, Gouda en Gorinchem). Er werken bijna 40 enthousiaste
medewerkers op kantoor. Zij ondersteunen de ruim 100 vakmensen in de buitendienst welke
afhankelijk van de vraag aangevuld worden met een flexibele schil van circa 25 - 35
vakmensen. Door de open bedrijfscultuur van Gerco lopen we regelmatig bij elkaar binnen
en is er veel onderling contact. Wij delen onze passie voor brandveiligheid en stimuleren
nieuwsgierigheid en eigen initiatief. Werken bij Gerco betekent werken in een prettige,
professionele en uitdagende omgeving waar jij samen met ons de toekomst maakt.
Natuurlijk vragen we ook wat van jou
 HBO opleiding of aantoonbaar gelijkwaardige werk- en denkniveau;
 Kennis van en ervaring met Excel, Visual Basic, SQL en zo mogelijk Navision;
 Kennis van wet- en regelgeving in de (bouwkundige) brandpreventie;
 Kennis van materialen en technieken in de bouwkundige brandpreventie;
 Enkele jaren relevante werkervaring;
 Beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook de Engelse taal;
 Je bent communicatief sterk;
 Je werkt gestructureerd;
 Een servicegerichte houding, onder andere om onze vakmensen in de buitendienst te
helpen met het gebruik van de app.
Wie zijn wij?
Gerco is gespecialiseerd in het vervaardigen en plaatsen van brandwerende
afdichtingssystemen voor kabel- en leidingdoorvoeren, het brandwerend behandelen van
draagconstructies, het uitvoeren van brandwerende timmerwerken en het verzorgen van de
brandveiligheid van ondergrondse bouwwerken zoals tunnels en tunnelinstallaties. Het
gehele proces van inventarisatie- en ontwerpfase tot en met installatie, onderhoud en
inspectie heeft Gerco in eigen hand. Voor meer informatie: www.gerco.com.
Gerco Brandpreventie is onderdeel van het cluster Unica Fire Safety.
Als voorloper in duurzame innovaties en allround technische dienstverlening lost Unica alle
vraagstukken op het gebied van technologie in de gebouwde omgeving op. De diensten van
Unica bevinden zich onder meer in de domeinen installatietechniek, energie, ICT, internet of
things (IoT) en smart buildings. Unica zet de wensen en behoeften van klanten om in
functionele oplossingen op maat die bijdragen aan duurzame, digitale, gezonde en
comfortabele leef- en werkomgevingen. Met een slagvaardig netwerk van negen
toonaangevende bedrijvenclusters, ruim 3.500 medewerkers en een omzet van € 663
miljoen behoort Unica tot de grootste technische dienstverleners van Nederland.
Interesse?
Heb je interesse in deze vacature en sluit het profiel bij jou aan? Solliciteer dan vandaag nog
pz@gerco.com. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met onze
Manager HRM, mw. G. Stomphorst, via telefoonnummer 0182 - 389709.

