Waar ga je werken?
Primoteq is een toonaangevend servicebedrijf voor productiemiddelen in de (maak)industrie, gespecialiseerd in
Metaalbewerkingstechniek, Hijs- en Heftechniek en Lasertechniek. Primoteq levert een meetbare toegevoegde
waarde door het inzetten van hoogwaardige onderhoudsexpertise, waarbij wordt gestreefd naar het realiseren
van de laagste integrale productiekosten. Dit wordt bereikt door middel van klantspecifieke
onderhoudsconcepten (Excellent Maintenance). Primoteq opereert vanuit 3 locaties, te weten Hengelo,
Rotterdam en Nederweert.
Om onze ambities te realiseren, zijn we op zoek naar enthousiaste

Service Engineer Lasertechniek
De businessline Lasersnijtechniek wordt aangestuurd vanuit onze locatie in Rotterdam,
de werkzaamheden worden door geheel Nederland uitgevoerd.

Wat ga je allemaal doen?
In de functie van een vakvolwassen Service Engineer Lasertechniek ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig
uitvoeren van allround reparaties, (deel)revisies, het verhelpen van storingen en het plegen van onderhoud aan
voornamelijk CNC gestuurde lasersnijmachines op klantlocatie in de Benelux en soms daar buiten.
Je bent hét aanspreekpunt voor de klant en draagt bij aan een stabiele relatie tussen de klant en Primoteq B.V.
Je weet vaktechnisch de diensten van Primoteq B.V. op de juiste manier bij de klanten aan te bieden.

Wat staat er op jouw cv en welke kennis heb je reeds opgedaan?
 Je bent in het bezit van een diploma op niveau 4, bij voorkeur richting Elektronica (Mechatronica) of
Besturingstechniek;
 Je hebt werkervaring in een industriële omgeving;
 Ervaring in/met de lasertechniek is een Pré;
 Je beschikt over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden;
 Engels in woord / schrift, Duits in woord;
 Je bent in het bezit van rijbewijs B;

Wie ben je?
 Je bent correct in de omgang met klanten en je bent in staat om zelfstandig (binnen de kaders van de
opdrachten) te opereren;
 Je bent geïnteresseerd in de techniek en bereid om tijd te investeren in het opdoen van nog meer
kennis via o.a. cursussen en kennisbijeenkomsten;
 Je bent leergierig, zelfstandig en flexibel qua inzetbaarheid;
 Bovenal ben je een positief gemotiveerd mens en vind je plezier in het werk en leuke collega’s
belangrijke onderdelen van jouw werk;

Hoe word jij onze collega?
Stuur een korte motivatie en jouw CV per email naar annemarie.starrevelt@primoteq.com.
Wil je meer over deze technisch uitdagende functie weten, bel dan even met Annemarie Starrevelt,
074-2403832.

