Field Service Technicus (Fulltime)

ONZE ORGANISATIE
Optiekvision B.V. is een toonaangevend en ambitieus bedrijf gespecialiseerd in verkoop van apparatuur
voor opticiens en optometristen. Optiekvision is een zusteronderneming van Laservision Instruments B.V.
Refractie units, slijpautomaten, diagnostische apparatuur en medisch meubilair voor optiekwinkels en
ZBC’s in Nederland maken onderdeel uit van het uitgebreide assortiment van Optiekvision. Hiervoor werkt
Optiekvision samen met exclusieve vertegenwoordigingen van toonaangevende merken.
Het gespecialiseerde service team van Optiekvision neemt alle zorg uit handen van de klant, door gedegen
kennis van apparatuur en inzicht in alle facetten van ontwerp en inrichting.

DE FUNCTIE
Voor uitbreiding van het serviceteam van Optiekvision, bestaande uit vier medewerkers, zijn wij op
zoek naar een flexibele en service gerichte technicus in de functie van:
Field Service Technicus (40u per week)
Als Field Service Technicus ben jij verantwoordelijk voor installatie, onderhoud en het oplossen van
storingen aan instrumenten bij de klant, zowel bij de opticien als in ziekenhuizen.
Bij een storing weet jij precies de juiste oplossing te bieden door een scherpe diagnose. Jij vertrekt pas
wanneer een storing correct en volledig is opgelost of een inbedrijfstelling naar tevredenheid van de klant
is afgerond.

JOUW TAKEN
Als Field Service Technicus ben jij de contactpersoon voor onze klanten en hiermee het visitekaartje van
Optiekvision.
Jij bent verantwoordelijk voor:





het in bedrijf stellen van oogheelkundige instrumenten bij de klant;
het ter plaatse plegen van periodiek onderhoud aan oogheelkundige instrumenten;
het oplossen van correctief onderhoud bij de klant;
het adviseren en realiseren van nieuwe instrumenten bij eventuele defecten, vanuit een
commerciële benadering, eventueel in samenwerking met de verkoopadviseurs

Tevens volg jij als Field Service Technicus product specifieke trainingen bij fabrikanten in het buitenland,
om te allen tijde op de hoogte te zijn van de meest actuele technische specificaties.

Field Service Technicus (Fulltime)

WIE ZOEKEN WIJ
Jij bent een sociaal vaardige, klantgerichte en representatieve collega , die beschikt over:







Afgeronde, technische MBO+ opleiding;
Technische kennis en werkervaring, bij voorkeur vanuit een eerdere functie als servicetechnicus;
Kennis van IEC62353 en NEN1010 (pré);
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Rijbewijs B;
Woonachtig in de provincie Limburg of Brabant.

Daarnaast beschik jij over een stressbestendige, flexibele instelling en kun jij zeer goed zowel zelfstandig
als in teamverband werken.

WAT BIEDEN WIJ
Je komt te werken binnen een professionele organisatie en een jong en dynamisch team. Wij bieden jou:








Een fulltime functie (40 uur p.w.);
Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
26 vakantiedagen en 8% vakantiegeld;
Pensioensregeling;
Studiekostenregeling;
Gebruik van een auto, telefoon en laptop.

Jouw afwisselende, zelfstandige functie sluit je wekelijks af met jouw collega’s tijdens een informele
vrijdagmiddagborrel.

INTERESSE?
Ben je enthousiast geworden over deze vacature en wil je graag aan de slag als Field Service Technicus?
Stuur dan jouw motiverende brief en CV naar Henry Zwiers, henry.zwiers@laservision.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Marcel Goedhart, per mail
marcel@optiekvision.nl of telefonisch 0529 - 438 010.

Kijk voor meer informatie op: www.optiekvision.nl

