
 

 

 

 

M/V – Fulltime 

Functieomschrijving Field Service Engineer 

Vrijheid en een eigen planning, dat heb je als Field Service Engineer! Je rijdt naar mooie plekken in Europa 
zoals Zwitserland, Frankrijk, België en het vliegtuig stap je in als je voor projecten naar Engeland of Ierland 
gaat. Per jaar zullen er ongeveer 40 overnachtingen plaatsvinden. Als Field Service Engineer biedt je 
technische ondersteuning aan klanten en bedrijven. Ben jij bereidt extra inspanning te leveren om te 
kunnen ontwikkelen en wil je graag investeren in je toekomst? Dan hebben wij een toffe baan voor je! 

Jouw werkdag begint samen met jouw collega’s tussen 06:00 en 07:00 uur in de ochtend en eindigt meestal 
rond 16:00 uur. Mocht de machine nog niet lopen dan vindt jij het niet erg om nog even door te werken, dit 
hoort er uiteraard bij! 

 
Wat ga je precies doen? 
– Je biedt technische ondersteuning aan klanten en bedrijven. 
– Je voert modificaties uit aan bestaande systemen. 
– Je draagt bij aan het realiseren van continuïteit van het productieproces. 
– Je lost (complexe) storingen op. 
– Je geeft instructies aan de gebruikers en beantwoordt vragen. 
– Je rapporteert aan de service manager. 

 
Wat verwachten we van jou? 
– MBO+ werk- en denkniveau, met bij voorkeur een afgeronde opleiding richting MBO Mechatronica, 
monteur elektrotechnische installaties of andere relevante opleidingen. 
– Affiniteit met electro, besturingstechniek en productieprocessen. 
– Kennis van onderhoudstechnieken. 
– Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
– Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

 
Ben jij net klaar met je opleiding of ben jij een monteur die graag de buitendienst in wil? Schroom je 
niet om te reageren! 
 

Aanbod 
Wat mag jij verwachten? 

– Een goed salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring ga je tussen € 2.700,- en € 4.000,- bruto per maand 
op basis van 40 uur verdienen. 

– Werktijden zijn flexibel van 06:00 – 07:00 uur t/m 16:00 – 17:00 uur, je bent bereidt om over te werken. 

– Bedrijfswagen met tankpas tot je beschikking. 

– Veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Is dit de job voor jou? Laat het ons weten! 

 

Neem contact op met Niels Claassen per e-mail of telefonisch op het nummer: 0497-534820. 

 


