
Service Engineer

Deze vacature voor Service Engineer is niet
voor jou bestemd, tenzij…

· Jij 2 rechter handen hebt die op minimaal MBO niveau het werk voor je doen
· Jij het fantastisch vindt om technisch onderhoud uit te voeren, zowel zelfstandig als in teamverband
· Jij een reparatieklus als een leuke sudoku puzzel ziet
· Jij de klant gelukkig kan maken na het installeren van zijn modificatie
· Jij graag onderweg bent en meezingt met de radio en soms niet alleen van 9 tot 5
· Jij graag de mooiste plekken wilt zien van Nederland, België, Duitsland en de Nederlandse Antillen

Dan zoeken wij jou als onze nieuwe collega in de technische service buitendienst!

Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten?
Carl Schenck Machines & Installaties B.V. is een dochteronderneming van het wereldwijd opererende Duitse concern Schenck
RoTec in Darmstadt, onderdeel van de Dürr Group.
Wij zijn gespecialiseerd in een aantal technische disciplines, waaronder:

· Balanceertechniek
· Trillingsanalyse en balanceren ter plaatse
· Onderhoud, service en opleidingen

Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en tevens beschikken wij over ons eigen balanceercentrum in Den Bosch.

Maar natuurlijk het allerbelangrijkste is wat je van ons mag verwachten:
· Uiteraard geld, uitstekend marktconform salaris wat aansluit op je opleiding en ervaring
· Nog meer geld: een 13e maand en vakantietoeslag
· Vrijheid op basis van verlofdagen volgens CAO en ADV dagen
· Goede arbeidsvoorwaarden
· Opleiding indien gewenst of noodzakelijk
· Gewoon het leukste team van Nederland

Heb je er al zin in? Wij wel!

Ook als je niet helemaal aan al onze eisen voldoet, nodigen we je uit om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te
bespreken.

Contact:
Carl Schenck Machines en Installaties B.V.
T.a.v. Demi den Outer
Olympiaweg 14
3077 AL Rotterdam

email: info@snl.schenck.net
Tel.: +31-(0)10-4117540
Homepage: www.schenck.nl


