Vacature
Servicetechnicus

Hoewel Bizerba het gewicht niet heeft uitgevonden, hebben we zeker wel de weg
geplaveid voor moderne weegtechnologie. Sinds 1866 staat onze naam – als geen
ander – voor efficiënte weeg-, snij- en etiketteeroplossingen. Vandaag de dag zijn
we actief in 120 landen met circa 4.100 medewerkers.
Voor het servicen van onze industriële weeg- en etiketteringsapparatuur zijn wij op zoek
naar een:

Servicetechnicus / fulltime m/v
WOONACHTIG ENSCHEDE / HENGELO / ALMELO
Jouw taken

verantwoordelijk voor het onderhoud van industriële Bizerba weeg- en
etikettersystemen en aanverwante apparatuur bij onze relaties in de food en
de non-food industrie in Nederland

het op termijn zelfstandig kunnen opsporen en oplossen van storingen
aan bovengenoemd machinepark

op termijn het verzorgen van installaties van Bizerba weeg- en etiketteersystemen en de implemenatie van software

het op termijn remote oplossen van storingen door klanten telefonisch te woord
te staan of machines op afstand uit te lezen (binnendienst)

het op termijn meedraaien in een consignatie(storings)dienst

het geven van (gebruikers-) instructies bij geleverde apparatuur

het start- en eindpunt voor de uit te voeren servicewerkzaamheden is je
huisadres; de aansturing volgt via ons hoofdkantoor te Enschede
Jouw profiel

klantvriendelijk, servicegericht en betrouwbaar met een afgeronde opleiding op
MBO4 plus niveau, sector techniek (mechatronica/elektronica/ICT); kennis van
PC's / netwerken heeft een duidelijke voorkeur

kennis van de Engelse taal in woord en geschrift

in bezit van rijbewijs B

leergierig en bereidheid tot het volgen van productopleidingen bij ons moederbedrijf
in Duitsland gedurende enkele weken per jaar

flexibele, innovatieve instelling, communicatief vaardig en representatieve
persoonlijkheid (geen 9 tot 5 mentaliteit)
Wij bieden je een veelzijdige en zelfstandige job (nadat je eerst met een ervaren
technicus de nodige werkervaring hebt opgedaan). Je krijgt een auto van de zaak,
laptop, iPhone/pda om je werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Natuurlijk
een passend salaris voor een startende technicus met goede
doorgroeimogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Jouw sollicitatie
Stuur je overtuigende sollicitatie, inclusief opgave van je vroegst mogelijke startdatum en
salarisindicatie naar recruitment@bizerba.nl. Voor nadere informatie neem contact op
met Toon Rientjes, Servicemanager, tel. 053-4800980 of 06 24 86 80 52.
Bizerba Nederland B.V. - www.bizerba.com
Anita Vredeveld, HR-manager - Het Lentfert 38 - 7547 SR ENSCHEDE

Land
Nederland
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Divisie
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Beschikbaarheid
per direct
Ons contact
Toon Rientjes
Ons aanbod
Bij Bizerba brengen we de
traditionele waarden van een
familiebedrijf samen met de
internationale carrière
ontwikkelingsmogelijkheden
van een wereldwijd
opererende groep.
Dat is wat we “Bizerba Open
World” noemen en we kijken
er naar uit om dit verder met
jou te ontwikkelen.

