Wij zijn op zoek naar een zelfstandige en ervaren servicemedewerker. Als servicemedewerker zorg jij er voor
dat onze klanten altijd gegarandeerd zijn van de beste service die wij als A-merk kunnen bieden.
Dankzij jouw kennis, kunde en glimlach zorg jij voor optimale klanttevredenheid.

Servicemedewerker
Werkzaamheden servicemedewerker:
•
Service en reparatie werkzaamheden in de fabriek of op locatie bij onze klanten
•
Verhelpen van storingen
•
Testen en in bedrijf stellen van de machines en werktuigen
•
Zelfstandig (op)bouwen van machines en werktuigen
Profiel servicemedewerker:
•
MBO+ HBO werktuigbouwkunde (WTB) of apparatenbouw
•
Jij bent dé expert op het gebied van mechanische en hydraulische systemen
•
In het bezit van rijbewijs BE, C is een pré n
•
Kennis van de Engelse en Duitse taal
•
Affiniteit met onze producten
•
Kennis van de markt is een grote pré
Wat kun je van ons verwachten?
Je gaat een zelfstandige functie bekleden binnen een bruisende werkomgeving waar je de ontwikkeling
van onze machines van begin tot eind kan volgen. Binnen deze inspirerende omgeving werk je samen
met enthousiaste en betrokken collega’s en sluit je regelmatig de week af met een vrije vrijdagmiddag.
Je krijgt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Ben
je startend op de arbeidsmarkt? Dan krijg je uitstekende begeleiding om jezelf te ontwikkelen tot een
echte professional.
Bedrijfsprofiel
Herder ontwikkelt en bouwt veelzijdig inzetbare machines van wereldklasse. Unieke machines die sinds
1947 in Nederland worden geproduceerd en zijn uitgegroeid tot een fenomeen. Herder is wereldwijd
het meest verkochte merk in markt van sloot-, beplantings- en bermonderhoud. Herder staat voor de
hoogste kwaliteit, het beste resultaat, een langer levensduur en ergonomisch verantwoord werken.
Herder is een van de toonaangevende merken van Dutch Power Company. Tot deze groep behoren
merken als Conver, Precision Makers, Roberine en Votex.
Interesse?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel? Dan zijn wij op
zoek naar jou! Stuur je motivatie en CV naar werkenbij@dutchpowercompany.com Wil je meer weten
over de functie? Neem dan contact op met Femke in ’t Groen: 0183-447280
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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