
vacature
Customer Service Representative

Bij welk bedrijf ?
een gerenommeerde machinebouwer gevestigd in Oost Nederland. 

ontwikkelt, levert en installeert hoogwaardige en betrouwbare machines

is actief in een specifiek segment van de verpakkingsindustrie

heeft internationale klanten en is wereldwijd marktleider

bestaat uit een team van ca. 40 enthousiaste medewerkers

Wat ga je doen ?
opzetten en uitbouwen van een nieuwe after-sales structuur 

opvolgen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe procedures

voorkomen, oplossen en afhandelen van vragen m.b.t. service issues

contact onderhouden met klanten en service behoeften inventariseren

feedback leveren als input voor product development en innovatie

verder professionaliseren van service administratie en documentatie

Wat breng je mee ?
technische kennis / inzicht op HBO niveau (door opleiding / ervaring)

ruime ervaring in after-sales service binnen de machinebouw

praktisch, communicatief vaardig, klantgericht, hands-on en geduldig

anticiperend, nieuwsgierig en met overduidelijk groeipotentieel

uitstekend Nederlands, Engels en Duits (mondeling en schriftelijk)

bereidheid tot incidenteel internationaal reizen (ca. 20%)

Een technisch specialist die service voor internationale klanten naar een next level tilt. 

Bij wie het professionele DNA gevormd wordt door een aangeboren begrip van optimale 

klantbeleving. Met een duidelijke visie, knowhow en ambitie om uitmuntende nazorg te 

leveren. Die anticipeert op vragen en zelfstandig problemen oplost op structurele wijze. 

Een hands-on professional met een ‘eigen motor’ die dag-in, dag-uit het initiatief neemt 

om klanten te ontzorgen en verwachtingen te overtreffen. Die de servicewereld kent en 

verkent, met originele ideeën komt en after-sales met verfrissend elan op de kaart zet.

Ref. nr. VO.21.227

Wat is het aanbod ?
lekker werken bij een financieel gezond en internationaal bedrijf

betrokken collega’s en een gedreven, open en no-nonsense werksfeer

een nieuwe functie op het raakvlak van techniek en after-sales service

contract voor onbepaalde tijd met uitstekende voorwaarden

ruime mogelijkheden tot verdere groei en persoonlijke ontwikkeling

www.z-vizier.nl

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

vermeld als onderwerp: ref. nr. VO.21.227

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

www.z-vizier.nl


