PeriTech
Functienaam

Technical support engineer

Standplaats

Alphen aan den Rijn

Contactpersoon

Johan Sevenants

Doel van de functie

Peritech is een internationaal ontwikkelingsbedrijf op het gebied van roltrappen en
rolpaden. Peritech behoort bij de groep bedrijven Mulder Montage en Van der
Meijden. Wij ontwikkelen met name producten voor de vanuit onze expertise op het
gebied van roltrappen en rolpaden, waarbij wij grote waarde hechten aan het
leveren van topkwaliteit.
Werk jij graag in directe contact met klanten in een internationale omgeving op het
gebied van ontwikkelingen in de roltrappenbranche? Ben je commercieel en heb je
brede kennis in de werktuigbouw en elektrotechniek? Dan is deze baan echt iets
voor jou.
Wij zijn op korte termijn voor 5 dagen per week op zoek naar een talentvolle
technische support engineer.

Verantwoordelijkheden

De technical support engineer zorgt voor ondersteuning over de gehele breedte van
de organisatie aan het management, waarbij discretie van groot belang is vanwege
de ontwikkelingen.
In de functie van technical support engineer ben je verantwoordelijk voor:









Ondersteuning bij ontwikkeling van diverse producten;
Het uitvoeren van ontwikkelingsprotocollen;
Het inwinnen van technische informatie;
Contacten onderhouden met leveranciers;
Contacten onderhouden met klanten;
Managen van projecten;
Uitvoeren van projecten.

Gevraagde opleiding en Wij zijn voor deze functie op zoek naar een administratieve duizendpoot met:
ervaring









een afgeronde (werktuigbouwkundige of elektrotechnische) opleiding op
HBO- of academisch niveau
zeer goede technische kennis, gecombineerd met commercieel inzicht;
goede communicatieve vaardigheden;
een gedreven en ondernemende persoonlijkheid;
een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
accuraat en goede organisatorische vaardigheden.
ervaring met Microsoft Office en CAD software.

De technical support engineer is in staat zich in communicatie en gedrag aan te
passen aan externe en interne gesprekspartners op verschillende niveaus. Je kunt
je daarbij goed inleven in de doelstellingen van de opdrachtgevers
Verder:






Contactgegevens

werk je doelgericht en planmatig;
ben je proactief en altijd op zoek naar kansen voor klanten en Peritech;
creëer je vertrouwen bij onze klanten;
ben je een echte teamspeler, maar ook goed in staat om zelfstandig te
werken en verantwoordelijkheid te nemen.

Wij zijn een inspirerende en dynamische organisatie met jonge professionals. We
bieden je een boeiende functie in een internationale werkomgeving, met
uitstekende ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk zijn salaris en de andere
arbeidsvoorwaarden hiermee in overeenstemming.
Stuur je CV en motivatie naar: Johan Sevenants, johan@peritech.nl
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