Wij zijn op zoek naar een Internationale Field Service Engineer (m/v)

Wie zijn wij?
DG press ServiceS B.V. is een internationale machinebouwer in het ontwikkelen, produceren en in
bedrijf stellen van hightech hybride rotatie drukpersen voor de grafische industrie. Wij zijn actief in
de markt voor verpakking en veiligheidsdrukwerk. Naast de ontwikkeling en productie van hightech
web offset drukpersen bieden wij ook technische services en trainingen.
Bij DG press werken op dit moment meer dan vijftig enthousiaste medewerkers die vanuit een
modern kantoor in Hall/Eerbeek wereldwijd hun machines en diensten aanbieden. De werksfeer
binnen ons bedrijf kenmerkt zich als informeel, open en collegiaal. De vele projecten, die zich over
de gehele wereld voordoen worden met een hoge mate van teamgeest gerealiseerd. Binnen de
holding is een grote synergie op het gebied van kennis, infrastructuur, service en ontwikkeling.

Functieomschrijving
•

•
•
•
•
•

Als Internationaal Field Service Engineer ben jij verantwoordelijk voor de installatie,
inbedrijfstelling en service van complexe offset machines bij de klanten op locatie, op het
gebied van elektrotechniek en software ben jij goed thuis
Internationale projecten duren ongeveer één week tot maximaal drie weken
Het verhelpen van storingen aan de machines, zowel mechanische als elektrische, je krijgt
hierbij de ins en outs mee zodat je goed op de hoogte bent
Je bent verantwoordelijk voor de in bedrijfsname en opstart van de machines, dit alles
gebeurt op locatie bij de klanten
Het bijhouden van een rapportage (in het Engels) voor de klant en als naslag voor de
Backoffice en andere Service Engineers
Indien nodig geef je als Internationaal Field Service Engineer trainingen aan lokale monteurs
en operators over het gebruik van de machines

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde MBO-opleiding in de richting van Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde,
Mechatronica of aanverwante technische opleiding
Je hebt ervaring als Internationaal Field Service Engineer in de machinebouw
Je hebt ervaring in het oplossen van storingen en problemen aan machines
Je hebt kennis en ervaring met PLC technieken (storingen zoeken en testen I/O, geen
programmeren). Bij voorkeur Bosch Rexroth kennis
Als Internationaal Field Service Engineer ben je flexibel en bereid veelvuldig internationaal
te werken
Je hebt een leergierige en open houding naar nieuwe informatie en technieken
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als in
geschrift

Skills
•
•
•

Je bent flexibel, stressbestendig, zelfstandig, proactief en secuur maar verliest nooit de klant
uit het oog
Je bent communicatief vaardig en graag in contact met mensen
Je weet van aanpakken

Wat bieden wij jou:
•
•
•
•
•
•
•

Een basissalaris tussen de € 2.500 en € 3.800 bruto per maand
Goede toeslagen voor buitenlandwerk en overwerk
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals lease auto (bij vaste aanstelling), telefoon,
laptop, pensioenregeling en onkostenvergoeding
25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen
Een uitdagende functie binnen een dynamische, informele organisatie
Een technisch uitdagende baan als Internationaal Field Service Engineer met veel waardering
voor je werk

Geïnteresseerd?
Dan ontvangt Marianne graag jouw vragen of CV op m.jansen@dgpress.nl.
Meer van het bellen? Bereik ons op +31 (0)313 671 911.

