Service Engineer
Schuurman groothandel in elektrotechniek heeft vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Breda,
Drachten, Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam. Naast onze activiteiten als
elektrotechnische groothandel bieden wij als Solution Provider diverse fabricaten bij elkaar in product
en markt combinaties en bieden zo innovatieve oplossingen voor de Energiesector, Industrie, Utiliteit,
Machinebouw en Marine & Offshore. Een van de belangrijkste taken van onze organisatie is het
zorgen voor een juiste advisering en een optimale leveringsprestatie. Om dit te behalen werken wij
met een team van gemotiveerde medewerkers die er dagelijks voor zorgt dat de klant naar
tevredenheid wordt geholpen.
De regio Drachten is op zoek naar een “Service Engineer”. De werkzaamheden worden verricht door
een team van specialisten met een prettige inspirerende werksfeer, waarbij een hoge mate van eigen
inbreng wordt verwacht.
Kennis van aandrijftechniek en de beheersing van de Engelse taal zijn een pré. Daarnaast is de
uitdaging om continue te investeren in het vergaren van elektrotechnische kennis.
Profiel
 Je beschikt over MBO+/HBO werk- en denkniveau
 Je beschikt over aantoonbare ervaring of bent bereid tot het volgen van opleidingen en
trainingen
 Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen
 Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 Goed cijfermatig inzicht


Ruime ervaring met software applicaties



Snel kunnen schakelen en stressbestendig



Bijhouden van de technologische ontwikkelingen

Wat bieden wij jou?
 Goede salariëring en secundaire voorwaarden conform CAO Elektrotechnische Groothandel
 Opleidingen en trainingen
 Mogelijkheden om uren flexibel in te zetten
 Bij gebleken geschiktheid leaseauto, laptop en telefoon, e.e.a. in overleg
 Werken in een prettig team van specialisten waarbij jouw inbreng belangrijk is
Zijn dit jouw kwaliteiten?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar:
Schuurman Alkmaar t.a.v. Mw M. Heinsius, Fluorietweg 29, 1218RR, Alkmaar of postbus 109, 1800AC
Alkmaar of mail naar: hrm@schuurman.nl onder vermelding “service engineer”
Voor vragen kun je bij Jos Kroon terecht (072-5412300).
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.schuurman-es.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

