
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Manager Beheer & Onderhoud 

 
 

 
Klik Elektro- en Klimaattechniek is een landelijk opererend middelgroot installatiebedrijf werkzaam 

op het gebied van elektrotechniek, centrale verwarming, luchtbehandeling- en koeltechniek, regel-, 
ICT-, en beveiligingssystemen. Wij leveren en onderhouden complete installaties voor voornamelijk de 
utiliteitsbouw. 
 
Om onze servicegraad, punctualiteit en professionaliteit op een hoog niveau te houden investeren wij in 
goed opgeleide medewerkers. 
 
Wij zijn op zoek naar een (Commercieel) Manager Beheer & Onderhoud.  
 

Als manager beheer & onderhoud heb jij een sterke focus op de operationele kant. Je coacht je team 
bij hun rol en weet vanuit je inhoudelijke expertise het beste uit hen te halen. Naast het 
leidinggeven optimaliseer je processen, zorg je voor een uniforme inrichting van systemen en ben 
je continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Je stuurt op het beperken van risico’s, productiviteit, 
inzetbaarheid, kosten en veiligheid.  Je focus is naast onze interne organisatie ook gericht op het 
behouden en uitbreiden van de klantenportefeuille. Je bent verantwoordelijk voor de groei van het 
contractvolume en de onderstroom, dit doe je door goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de 

markt en het bedenken van een innovatieve, onderscheidende aanpak. Je maakt deel uit van het 
managementteam. 
 
FUNCTIE PROFIEL 
 

- Je bezit een uitgebreide kennis van beheercontracten;  
- Je hebt een commerciële instelling;  
- Je hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden;  
- Je hebt een HBO werk- en denkniveau;  
- Je hebt kennis op gebied van Elektro- en Klimaattechnische installaties;  
- Affiniteit en ervaring met Beheer en Onderhoud; 
- Je kunt goed plannen en organiseren, houdt overzicht en werkt planmatig en gestructureerd; 
- Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie.  

 
WAT BIEDEN WIJ 
 
Klik Klimaattechniek B.V. biedt je een leuke werkplek bij een mooi installatiebedrijf in Amsterdam.  
Het eerste jaar krijg je een contract voor bepaalde tijd aangeboden waarna het contract, in overleg, 
kan worden omgezet in onbepaalde tijd.  
Het salaris is afhankelijk van je ervaring en kennis. Daarnaast worden je passende arbeidsvoorwaarden 
aangeboden volgens het geldende CAO. En er zijn opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te 
ontwikkelen binnen je vakgebied.  
 
 
Ben je enthousiast geworden?! 
 
 
Solliciteer dan op deze vacature via mail info@klikbv.nl.  

 
 
 
 
 
 

 

Klik Elektro– en Klimaattechniek 
 

020—696 68 85 
 

Hoogoorddreef 78 020—696 76 30 
1101 BG Amsterdam  info@klikbv.nl www.klikbv.nl 
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