
Finis Foodprocessing Equipment B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd machines voor de groente- en aardappelverwerkende 
industrie. Als toonaangevende leverancier hebben wij wereldwijd een voorname plek in de aardappelverwerkingsmarkt verworven en zijn wij 
marktleider in de uienschilmarkt. Finis is een dynamische onderneming die al meer dan 80 jaar bestaat. Door onze innovatieve en integrale 
aanpak hebben wij een sterke positie opgebouwd in het aanbieden van complete productielijnen. We zijn trots op het feit dat we tal van grote 
productie bedrijven hebben geholpen om de productie efficiëntie te verbeteren met onze machines. De ontwikkeling van nieuwe machines 
gaat in nauwe samenwerking met onze klanten, niet alleen om bestaande principes te verbeteren maar ook om nieuwe producten op de markt 
te brengen. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze klanten en als familiebedrijf hebben wij klanttevre-
denheid hoog in het vaandel staan. Finis is opgericht in 1924 en gevestigd in Ulft.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een:

Servicemonteur
Als servicemonteur ben je werkzaam in een team van techneuten met een gezamenlijk doel; het naar klant tevredenheid afleveren van een 
machine of productie lijn. Als service monteur ben je vaak onderweg soms alleen en soms met meerdere personen, afhankelijk van de uit te 
voeren werkzaamheden. De service afdeling wordt aangestuurd door de service manager, deze houdt zich ook bezig met de servicemon-
teurs planning. Wanneer de servicemonteur niet onderweg is maar bij Finis intern zit, wordt verwacht dat hij zich inzet bij het bouwen van 
de machines tenzij hij een klus aan het voorbereiden is. Het meebouwen aan de machines bij Finis is belangrijk om de informatie betreffende 
ontwikkeling goed mee te krijgen.

De periode dat de servicemonteur aan een gesloten van huis is varieert van een 1 dag tot 2 weken. Voor een montage bezoek in de Verenigde 
Staten wordt bijvoorbeeld 2 weken gepland waarbij meerdere klanten bezocht worden.

Taken
 Je ontvangt opdrachten, leest schema’s en tekeningen, overziet en bepaalt binnen het modulair systeem de volgorde van monteren  
 en samenstellen.
 Je monteert en controleert machines en systemen, bestaande uit pneumatische, elektrotechnische, vision- en servogestuurde 
 onderdelen.
 Je verricht tevens aanverwante werkzaamheden, analyseert mogelijke problemen en lost optredende storingen op.
 Je bezoekt onze klanten in binnen- en buitenland in verband met het oplossen van storingen, installeren, opstellen en in bedrijf 
 nemen van machines of productielijnen.

Functie eisen
 Je hebt een technische opleiding op MBO+-niveau en bij voorkeur een werkbouwtuigkundige achtergrond met als specialisatie 
              machinebouw.
 Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in de machinebouw. Ervaring in de food is een pré.
 Je hebt ervaring met besturingstechniek, elektrotechniek en pneumatiek.
 Ervaring met VISION – en SERVO-systemen is een pré.
 Je hebt goede sociale vaardigheden en een flexibele instelling.
 Je bent communicatief, creatief, nauwkeurig en stressbestendig.
 Je bent bereid om buiten kantooruren werk te verrichten in binnen- en buitenland (ook in het weekend).
 Goede beheersing van de talen Nederlands, Engels en Duits, Frans is een pre
 Je woont maximaal 30 km van Ulft of bent bereid te verhuizen.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw C.V. met motivatie naar: info@finis.nl


