
 

 
Factory Zero wil de energietransitie voor iedereen haalbaar en vooral betaalbaar maken, in 
combinatie met gezonde, comfortabelere en zeer energiezuinigere woningen. 
Het doel is om alle relevante installatiecomponenten die nodig zijn voor zeer energiezuinige 
nieuwbouw en renovatie, te ontwikkelen en op industriële schaal te produceren. 
Om deze behoefte te vervullen ontwikkelt en produceert Factory Zero, in de fabriek in Tiel, de 
integrated Climate Energy Module (iCEM). Dé energiemodule die zeer energiezuinige 
woningen mede mogelijk maakt. 
 
Door de toenemende vraag naar onze energiemodules zijn we, ter uitbreiding van ons team, op 
zoek naar een fulltime  

Field Service Engineer 
 
Wat ga je doen? 

De energiemodules van Factory Zero combineren de nieuwste all-electric technieken voor 
verwarming, ventilatie en warm tapwater. De modules zijn altijd online en via een 
geavanceerde portal inzichtelijk en te besturen. Zo heb je als Field Service Engineer gemakkelijk 
inzicht in een mogelijk probleem bij bewoners van onze projecten.  
 

Voor de klanten op onze projecten ben je een van de gezichten van Factory Zero. Je begrijpt 

dat elke klant anders is en weet daar goed mee om te gaan. Daarom draai je als Field Service 
Engineer ook mee tijdens bereikbaarheidsdiensten (avond en weekend). Je rapporteert aan 

de Service Manager. 

 
Wat vragen we van jou? 

▪ Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde 
         of Koeltechniek, aangevuld met ervaring in Klimaattechniek. 
▪ Een F-gassen certificaat is een grote pré 
▪ Je werkt graag zelfstandig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel om onze klanten met 

een werkend systeem en een blij gezicht achter te laten 

▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift 
▪ Een sterk gevoel bij de verduurzamingsopgave. 

 
Wat biedt Factory Zero jou? 
Een dynamische (fulltime) functie in een sterk groeiende organisatie waar geen dag 
hetzelfde is. Je functie kent gevarieerde werkzaamheden, veel verantwoordelijkheid en 
ruimte voor eigen ontwikkeling. Je komt te werken  met ongeveer 35 betrokken collega’s 
met passie voor hun vak en de verduurzamingsopgave. Naast een goed salaris de middelen 
om je functie goed te kunnen uitvoeren.  
 
Enthousiast over deze functie? 
En om mee te bouwen aan Factory Zero? En binnen afzienbare tijd  beschikbaar? Mail dan je 
motivatie, voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Bij vragen over de vacature bel je 
met Michel Schollen op 06-48431667. Een assessment maakt mogelijk deel uit van de 
sollicitatieprocedure 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:vacatures@factoryzero.nl

