
         
 Ben jij een echte vakman met ervaring en kennis van onderhoudstechniek en zie jij hoge 

kwaliteit van service en onderhoud als centraal onderwerp voor tevredenheid en binding van 
klanten? Trakteer jezelf dan op een mooie, uitdagende baan en treedt toe tot ons team van 
servicegerichte engineers!  

 

 Service Engineer voor analyseoplossingen  
  
 De functie: 
 
 Als Service Engineer ben je bij ons actief in het preventief onderhouden, repareren en 

installeren van analyse instrumenten die worden toegepast in het laboratorium voor 
kwaliteitscontrole, research en development én industriële analyse instrumenten voor het 
productieproces. Je hebt contact met de innovators van ons land (en incidenteel onze 
buurlanden); van smaakmakers tot chemiereuzen. Je reist daarvoor zelfstandig naar de 
klantlocatie voor de uitvoering van onderhoud en reparatie c.q. de inschatting van 
werkzaamheden of voert deze intern uit. Je stelt offertes op, bestelt eventueel benodigde 
onderdelen en voert tijdig en zorgvuldig de administratie. Ook geef je telefonisch 
ondersteuning bij technische vragen en problemen, verleen je assistentie bij installatie en 
start-up en geef je gebruikerstrainingen. Tot slot weet je met jouw kwaliteiten en 
persoonlijkheid vorm en gewicht te geven aan onze service afdeling, wat bijdraagt aan ons 
streven naar bijzonder tevreden klanten!  

 
 Functie- eisen:  
 

• Je beschikt over een technische basisopleiding (bijvoorbeeld elektrotechnisch of 
installatietechnisch of werktuigbouwkundig) eventueel aangevuld met een opleiding M&R 
Techniek, service technicus of service monteur; 

• Kennis en ervaring in de procesindustrie of laboratorium technologie is een pré;  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  

• Zelfstandig, flexibel en proactief, liefst met een commerciële feeling;  
 
 Wij bieden:  

  
 

• Voldoende ontplooiingsmogelijkheden van eigen ideeën en talenten in een dynamisch en 
financieel gezonde, internationale onderneming 

• Contract voor een jaar, dat bij bewezen geschiktheid wordt omgezet in een vast 
dienstverband 

• Marktconform salaris aangevuld met een aantrekkelijk pakket aan extra voordelen 

• 27 vakantiedagen en 6,5 ADV-dagen bij een fulltime dienstverband 



• Lease auto, mobiele telefoon & lap-top 

• Plek in een leuk team met een uitstekende werksfeer 

• Flexibele werktijden / thuiswerkmogelijkheden 

• Aantrekkelijke pensioenregeling 

• Bijdrage leveren aan het succes van een innovatieve organisatie 

• Thuiswerkmogelijkheden bespreekbaar 

• Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door het volgen van cursussen en trainingen 

• Ruimte aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief 

• En niet te vergeten 2 x per jaar personeelsuitjes gekozen en georganiseerd door het 
personeel zelf 

 
 
 Over Inventech  
 
 Inventech helpt organisaties om de kwaliteit van hun producten significant te verbeteren en 

ze duurzaam, efficiënt en kostenbesparend te produceren. Met onze hoogwaardige 
producten, inventieve oplossingen en service gerichte aanpak zijn we een betrouwbare 
(kennis)partner voor onze klanten in de laboratorium- en procesindustrie. Veel van onze 
klanten en merken zijn internationale spelers. Dat maakt het werken voor Inventech boeiend 
en dynamisch. We zijn gepassioneerd in wat we doen, maar maken ook graag tijd voor leuke 
activiteiten. De mensen die bij ons werken hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
en krijgen daar veel vrijheid in hun werk voor terug. 

  
 Snel reageren  
  
 We zien jouw reactie met interesse tegemoet! Bellen voor meer informatie kan altijd. 

Hiervoor neem je contact op met Service Engineer Merijn Staps via 0162-460404 en/of kijk je 
op onze website: www.inventech.nl. Reageren op de vacature doe je met een beknopte 
motivatie en cv en stuur je uiterlijk 22 oktober 2021 naar vacature@inventech.nl, eveneens 
ter attentie van Merijn Staps 

 

 


