Service Engineer (nationaal / internationaal)

Nutek is wereldwijd marktleider in het ontwerpen en produceren van board handling en traceability
systemen ten behoeve van de printplaat assemblage.
Nutek Europe is sinds 1992 verantwoordelijk voor de verkoop, installatie en service van de systemen
binnen Europa. In Raamsdonksveer werkt een hecht team van gemotiveerde professionals.
Functie omschrijving
• Het installeren en inbedrijfstellen van onze installaties en training geven op locatie bij de klant
door geheel Europa ( in de weekenden ben je thuis ).
In overleg vinden we de juiste balans tussen het internationaal reizen, werkzaamheden
intern op ons kantoor in Raamsdonksveer en je thuissituatie.
• Uitvoeren van periodiek onderhoud en het oplossen van storingen.
• Zelfstandig op locatie PLC programma aanpassen naar klantwens indien nodig.
• Service support zowel telefonisch als op locatie.
• Zorg dragen voor een duurzame relatie met de klant.
… en wij bieden jou
• En een goed salaris afhankelijk van kennis en ervaring.
• Uiteraard is er sprake van een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een gedegen inwerk en trainingsperiode.
• Een auto van de zaak ( mag ook privé gebruikt worden ).
• Een telefoon en laptop behoren tot de een standaard uitrusting.
• Werken in een gemotiveerd team met veel zelfstandigheid.
• Een veelzijdige, afwisselende en uitdagende baan als (Internationaal) Service Engineer.
• Veel mogelijkheid tot zelfontplooiing.
Als profiel hebben wij het volgende voor ogen:
• MBO of HBO opleiding richting Industriële Automatisering en/of Elektrotechniek of soortgelijk.
• Enige ervaring in het programmeren van PLC’s bv. siemens, B&R, rockwell of soort gelijk.
• Als (nat-internationaal) Service Engineer ben je bereid om te reizen naar het buitenland en deels
op kantoor te zijn.
• Je bent accuraat, klant- en oplossingsgericht.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, Duits is een pré.
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden over de functie van (Internationaal)
Service Engineer?
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie naar info@nutek-europe.com
voor meer informatie bezoek onze website www.nutek-europe.com of neem contact met
Marc Schaerlaeckens, 0162-578 574.

