Inspired by nature to reduce food waste

Service Engineer
Wat ga je doen en zijn je taken:
Als Service monteur ben je vaak bij klanten. Voor installatie dan wel reparatie van onze apparaten.
Als Service monteur zijn je taken;
Het installeren, inbedrijfstellen en testen van de Dry-Mist machines bij de klant op locatie.
Het verhelpen van storingen (stellen van diagnose, reparatie of vervanging uitvoeren en testen)
Advies uitbrengen aan klant na de reparatie
Maken van reparatie rapporten (wat was de storing, hoe opgelost, wat aangepast?)
Bezoek rapportages (reistijd, reparatietijd bij klant, wat met klant besproken)
Advies en instructie geven aan klanten voor optimaal gebruik van de installaties
Dit kan zowel nationaal als internationaal zijn.
Je bent de ogen en oren van Sales en ondersteun je de Sales afdeling

Bevoegdheid:
De Service monteur is bevoegd tot;
-		
Zelf keuzes maken in het uitvoeren van reparaties en installaties

Verantwoordelijkheid:
Als Service monteur ben je verantwoordelijk voor;
-		
Een juiste handeling en communicatie bij klachten van klanten.
-		
Het bieden van betrouwbare reparaties.
-		
Op een juiste manier installeren van de producten.
-		
Actief en positief bijdragen aan de relatie met de klant.

Wat bieden wij:
-		
		
-		
-		
-		

Een uitstekend salaris, aangepast op jouw kennis en kunde en aangevuld met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden;
Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast contract;
Als Service Engineer geniet je van 25 vakantiedagen;
Tot slot krijg je alle ruimte voor het bedenken van verbeteringen en het nemen van initiatief.

Inspired by nature to reduce food waste
Verantwoording aan:
-		

Directeur Sales & Marketing

Functie eisen:
-

Je hebt minimaal een MBO diploma op zak, bij voorkeur richting Werktuigbouwkunde, 		
Elektrotechniek of Mechatronica;
Zelfstandig kunnen werken
Je bent stressbestendig en weet om te gaan met onverwachte wendingen die tijdens een
klus op je pad kunnen komen;
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
Rijbewijs B/E
Beheersen Engelse taal en eventueel Duits

Competenties:
| Klantgerichtheid | Oplossingsgericht | Sociabiliteit | Flexibel

Bedrijfsprofiel:
In 2050 zijn we met 9 miljard mensen op deze wereld. Het is de missie van Contronics om deze
alsmaar groeiende bevolking te voorzien van gezonde en verse voedingswaren. Wetende dat 40%
van de gewassen niet op ons bord eindigt, gaat Contronics de strijd aan tegen voedselverspilling door
producten te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
Contronics maakt Dry Misting. Gewikkeld in een dekentje van mist, blijft groente en fruit langer vers.
Stelt u zich voor dat deze mist werkt vanaf het moment van de oogst tot in de supermarkt schappen.
Het bederven en verspillen van groente, fruit en ook vlees zou teruggedrongen kunnen worden
met meer dan 50%. De techniek van het dauwvers houden van de producten gebeurt bovendien
op een duurzame manier: het verdampen van de mist heeft een verkoelende effect, waardoor het
energieverbruik van de koelsystemen met 70% wordt verminderd.
Contronics levert deze “mistmachines” aan supermarkten, aan productiebedrijven die de mist inzetten
bij de oogst en aan transportbedrijven die de distributieverliezen laag willen houden. Momenteel zijn er
zo’n duizenden systemen operationeel, waarvan ook een groot deel buiten het thuisland Nederland.
Ben je enthousiast en klaar om invloed uit te oefenen in de strijd tegen voedselverspilling?
Stuur je CV en sollicitatiebrief naar Max Albertus (max@contronics.nl)

