Shibaura Europe BV is een zelfstandige importeur van professionele Shibaura tuin- en parkmachines
voor Europa. Voor de Benelux hebben wij ook de Ryobi elektrische zitmaaiers in ons programma.
Momenteel hebben wij een vacature voor een:

Medewerker Technische Dienst
Wie zoeken wij?
Shibaura Europe BV zoekt een ervaren medewerker die toe is aan een nieuwe uitdaging. We zoeken
iemand die houdt van netjes werken en gewend is kwaliteit te leveren. Iemand die verder denkt dan alleen
zijn eigen werkzaamheden. Wij waarderen het als je meedenkt over de toekomst van ons bedrijf. Binnen
deze functie heb je zelfstandigheid en draag je verantwoordelijkheid.
Wat ga je doen?
- Opbouwen en assembleren van machines
- Werkplanning opstellen voor de werkplaats
- Technisch advies en ondersteuning naar onze dealers
- Garantie afwikkeling naar leveranciers en dealers
- Demonstraties en afleveren van machines
- Opbouwen van beurzen
- Oplossen van storingen en reparaties aan machines (soms op locatie)
- Verrichten van de bij het werk horende administratieve werkzaamheden
- Bijdragen aan de orde, netheid en veiligheid op het werk
- Adviesfunctie naar de directie
Wat vragen wij van je?
Opleiding op MBO/ HBO niveau (bij voorkeur MTS/ HTS)
Enkele jaren ervaring in soortgelijke functie
Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pre
Heftruck certificaat is een pre
Een praktische, flexibele, opgewekte, zelfstandige, initiatiefrijke en klantgerichte instelling
Wat bieden wij je?
Uiteraard krijg je van ons een goed salaris met bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wil je je verder ontwikkelen, dan krijg je van ons de mogelijkheid om je verder te specialiseren door het
volgen van vakopleidingen en cursussen.
Interesse?
Heeft u interesse in deze functie? Dan zien wij uw sollicitatiebrief en CV graag per e-mail tegemoet.
Contactgegevens
Shibaura Europe BV
ir. Wendy Franken
Begonialaan 7
6851 TE Huissen
T: 026 326 9999
E: wendyfranken@shibaura.com
I: www.shibaura.com

