Waar ga je werken?
Primoteq is een toonaangevend servicebedrijf voor productiemiddelen in de (maak)industrie, gespecialiseerd in
Metaalbewerkingstechniek, Hijs- en Heftechniek en Lasersnijtechniek. 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 Technici Bewerkingstechniek (West- en Zuid Nederland)
Wat ga je allemaal doen?
In de functie van Service Technicus Bewerkingstechniek ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van
allround (preventief) onderhoud, reparaties, (deel)revisies en het verhelpen van storingen aan met name
verspanende machines op klantlocatie. Aan de hand van de opdrachtbonnen die je via een tablet toegewezen
krijgt, ga je op pad en verricht je o.a. onderhoud. Na het afronden van de activiteiten leg je de uitgevoerde
werkzaamheden vast en specificeer je de eventuele noodzakelijke vervolgwerkzaamheden. Al deze zaken
registreer je in de tablet, de klant ondertekent de digitale bon en terwijl jij in de bedrijfsauto naar de volgende
klant rijdt, handelen de collega’s van het bedrijfsbureau de zaken verder af. Ze sturen een factuur of plannen de
vervolgwerkzaamheden in en/of bestellen het door jou opgegeven benodigde materiaal.
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?
• Een diploma op niveau 3/4, bij voorkeur richting Mechatronica of Werktuigbouwkunde;
• Mechanische, hydraulische en elektrotechnische kennis eventueel aangevuld met Besturingstechniek;
• Aantoonbare werkervaring en de industriële dienstverlening;
• Kennis van metaalverwerkende processen van machines en de daaraan gekoppelde besturingen;
• Rijbewijs B.
Wie ben je?
• Je bent een techneut met passie voor de techniek en je bent bereid om tijd te investeren in het opdoen
van nog meer kennis via o.a. cursussen en kennisbijeenkomsten;
• Je bent correct in de omgang met klanten en je beschikt over een goede dosis zelfredzaamheid;
• Je bent leergierig, zelfstandig en flexibel qua inzetbaarheid;
• Bovenal ben je een positief 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.

