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Word jij enthousiast van duurzame energieoplossingen? Elektrotechnische achtergrond, analytisch 

sterk ontwikkeld en communicatief vaardig?  

 

NEHO Speciaal Techniek is op zoek naar een 

 

Technisch Specialist 
Omgeving: Schoonhoven 

 

NST is de specialist op het gebied van mobiele en duurzame energieoplossingen. De producten en 

diensten van NST zijn uiteenlopend; van het leveren van accu’s en omvormers tot aan de pre-

engineering en begeleiding bij de bouw van autonome ‘clean energy’ oplossingen (als 100% electric 

ePower units). NST is een informele organisatie. Een omgeving  waar veel aandacht is voor jouw 

professionele groei! 

 

Functie 

Als Technisch Specialist bied jij klanten deskundige ondersteuning en advies bij complexe 

vraagstukken en storingen. Je analyseert storingen en zorgt vervolgens voor een juiste oplossing. Dit 

doe je voornamelijk op afstand, maar soms ook op locatie. Je houdt je daarnaast bezig met het 

maken van testopstellingen van onze autonome ‘clean energy’ oplossingen en bent daarna 

verantwoordelijk voor het testen. Ook het afregelen, modificeren en verzorgen van reparaties van 

apparatuur behoort tot je werkzaamheden.  

 

Profiel 

 MBO+/ HBO werk- en denkniveau. 

 Elektrotechnische opleidingsachtergrond 

 Interesse en/of affiniteit met onze producten. 

 Analytisch sterk en oplossingsgericht. 

 Goede communicatie vaardigheden. 

 Resultaatgerichte, gedreven en betrokken persoonlijkheid.  

 Flexibele teamspeler, maar ook zelfstandig kan werken. 

 In bezit van rijbewijs B. 

 

Wat wordt geboden? 

Allereerst wordt een uitdagende en gevarieerde functie geboden bij een gerenommeerd en 

informeel bedrijf. Hierbij behoort een goed salaris en uitstekende overige arbeidsvoorwaarden. 

Daarnaast is er veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling aan de hand van training en 

gerichte begeleiding. 

 

Informatie 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het bovenstaande profiel? Solliciteer dan nu en stuur je 

Curriculum Vitae en motivatiebrief naar solliciteren@vooq.nl. Voor eventuele vragen over de functie 

kun je contact opnemen met Gerbrand van Ommen (Consultant Vooq.) 06-41316946. 

 

 


