
vacature
Service Coördinator

Bij welk bedrijf ?
een succesvol familiebedrijf in de machinebouw in Oost Nederland. 

ontwikkelt, levert en installeert hoogwaardige en betrouwbare machines

is actief in de food processing industrie

heeft internationale klanten en is groeiend en toonaangevend

bestaat uit een professioneel team van ca. 50 enthousiaste medewerkers

Wat ga je doen ?
Plannen en coördineren van service-, onderhouds- en inspectiebezoeken

Inplannen van servicemonteurs (incl. regelen van bijbehorende zaken)

Organiseren van operatortrainingen en customer maintenance programma’s

Verkopen van spare parts & service contracten / werkzaamheden

Oplossen en afhandelen van vragen m.b.t. service en spare parts

Incidenteel zelf field service-werkzaamheden uitvoeren

Wat breng je mee ?
Relevante afgeronde technische opleiding op MBO+ niveau

Aantoonbare technische kennis en praktische service installatie skills

Ervaring in de machinebouw (bv als internationaal service monteur)

kennis van MS-Office programma’s

Assertief, flexibel, stressbestendig, zelfverzekerd, inlevingsvermogen   

goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pre)

Als praktische en ervaren internationaal servicemonteur die getuigt van een grote mate 

van zelfredzaamheid bent u duidelijk toe aan een volgende stap. In deze afwisselende 

groeifunctie assisteert u de Operations Manager zo breed mogelijk met het zelfstandig 

coördineren van alle service en spare parts activiteiten. Hiertoe houdt u zich dagelijks 

bezig met het efficiënt en effectief organiseren en plannen van uiteenlopende aftersales 

servicewerkzaamheden en faciliteert u servicebezoeken van internationale monteurs. 

Bovendien houdt u zich actief bezig met de verkoop van spare parts en service 

contracten en bent u (technisch) aanspreekpunt voor ondersteuning bij het oplossen van 

storingen en het beantwoorden van service en spare parts vragen.

Ref. nr. VO.21.244

Wat is het aanbod ?
een baan bij een gezond en succesvol internationaal familiebedrijf

enthousiaste collega’s binnen een informele organisatiecultuur

afwisselend en veelzijdig werk in techniek en after-sales service

goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

ruime aandacht voor persoonlijke groei en verdere ontwikkeling

www.z-vizier.nl

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

vermeld als onderwerp: ref. nr. VO.21.244

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

www.z-vizier.nl


