
vacature
Technical Support Engineer

Bij welk bedrijf ?
een innovatieve en succesvolle machinebouwer gevestigd in Midden Nederland. 

ontwikkelt, levert en installeert hoogwaardige sorteer- en verpakkingsmachines

is internationaal actief bij top klanten in de voedingsmiddelenindustrie

is een van ‘s werelds grootste producenten in haar segment

bestaat uit een professioneel team van enthousiaste en ervaren collega’s

Wat ga je doen ?
Registreren van binnengekomen gesprekken, uitvoering en afhandeling ervan

Analyseren en beantwoorden van technische vragen (telefoon/email/mondeling)

Daar waar mogelijk technische oplossingen aandragen bij urgente storingen

Ondersteuning bieden bij besturingsproblemen en storingen

Verzorgen van technische trainingen aan klanten, dealers en collega’s

Incidenteel bezoeken van (internationale) klanten i.v.m. on-site ondersteuning

Wat breng je mee ?
HBO/HTS diploma Elektrotechniek, mechatronica of technische informatica

Gedegen kennis van PLC’s programmatuur en ICT

Enkele jaren ervaring in een overeenkomstige functie is een pre

Goede kennis van MS-Office programma’s

Goede communicatieve vaardigheden, servicegericht en klantvriendelijk

Uitstekend Nederlands, Engels en Duits (in woord en geschrift)

Als Technical Support Engineer ben jij de centrale spin in het web om klanten, dealers en 

monteurs te voorzien van gedegen technische ondersteuning. Dagelijks krijg je te maken 

met een grote diversiteit aan (technische) vragen, verzoeken en storingen en helpt daar 

waar je kunt. Hierbij weet jij als geen ander op basis van je inzicht om hoofd- van 

bijzaken te onderscheiden en de juiste prioriteiten te stellen ten aanzien van urgentie.
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Wat is het aanbod ?
werken bij een zeer dynamisch, vooraanstaand en gezond familiebedrijf

betrokken collega’s, een hecht team en een prettige informele werksfeer

een afwisselende functie binnen een innovatieve werkomgeving

prima pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

volop ruimte voor persoonlijke groei en optimale ontwikkeling

www.z-vizier.nl

Interesse ?
stuur je motivatie en CV naar: info@z-vizier.nl

vermeld als onderwerp: ref. nr. VO.21.242

bel voor meer informatie Arnoud Zweers: 06 – 38 48 89 99

www.z-vizier.nl


