
TA Control Systems is al ruim 40 jaar actief op de Nederlandse markt op het gebied van meet- en regeltechniek en Gebouw Beheer 
Systemen (GBS). Tot 1995 als onderdeel van het Zweedse Tour & Andersson daarna als systeempartner van het Zweedse TAC, 
tegenwoordig als master partner van Schneider Electric Building Business. TAC (inmiddels onderdeel van het Franse Schneider 
Electric) is wereldwijd een van de grootste fabrikanten op het gebied van DDC regelapparatuur en Gebouw Beheer Systemen.  
TA Control Systems levert losse producten van Schneider Electric (als veldapparatuur, regelaars etc.), project engineering, 
software engineering, advies, inbedrijfstelling, service, onderhoud, training, technische ondersteuning etc. Tot de klantenkring 
van TA Control Systems behoren installateurs, systeemhuizen, adviesbureau’s, eindgebruikers, overheden, industrie, etc.

Wij zijn op zoek naar:

 
 40 uur per week
 

Functie inhoud:
  	  Je voert zelfstandig engineering, begeleiding en inbedrijfstellingen uit aan de meet- en regeltechniek van  
  gebouwgebonden installaties (koeling, verwarming, verlichting, etc.).
	   Je verleent zelfstandig service en onderhoud aan deze regeltechniek, lost storingen op en voert periodiek  
  onderhoud uit. De installaties waaraan je werkt zijn klimaattechnische en gebouwgebonden installaties.
	   Het ombouwen van schakelkasten kan ook een onderdeel van de werkzaamheden zijn.
	   De klanten zijn installateurs, technische diensten en facilitair beheerders van utiliteits panden.
	   Je legt door middel van rapportage verantwoording af naar je collega’s en onze klanten.

Vereist Niveau:
  
  	  MBO werk en denkniveau
  	  Kennis van elektro- en schakeltechniek opgedaan bij bijv. panelenbouwer
  	  Kennis en gebruik van PC’s; je kan met het office pakket omgaan en weet ook zelf PC’s in te richten en hebt  
  basiskennis van ICT netwerken.

Arbeidsomstandigheden:
 
Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag. We vragen enige vorm van flexibiliteit met betrekking tot aanvang-  
en stoptijden. Ons kantoor is in Dordrecht. Er wordt jou een uitdagende baan geboden met een prima salaris, auto, laptop en 
telefoon. Je komt te werken in een klein team met een hoge mate van betrokkenheid en goede onderlinge contacten.
 
 
 
Sollicitaties kunt u richten aan: 
TA Control Systems B.V.  t.a.v.  Rob Mors - Jan Valsterweg 52, 3315 LG Dordrecht. 
Natuurlijk kunt u ook een mailtje sturen naar: info@tacontrol.nl

Project Technicus


