
EURO-INDEX is marktleider op het gebied van test- en meetinstrumenten en biedt een breed en diep assortiment aan met daarbij pas-
sende accessoires, software en diensten. Daarnaast zijn we een hecht en trots familiebedrijf met een rijke historie die begint in 1973 bij de 
oprichting van ons bedrijf.

Service-Kalibratie monteur
Voor verdere uitbreiding van ons team Gas detectie en Drukmeting zijn wij opzoek naar een Service en kalibratiemonteur voor het testen, 
kalibreren en onderhouden van onze drukmeting en gasdetectie apparatuur. Je wordt waar nodig intern opgeleid door ervaren collega’s 
en onze fabrikanten. Je werkzaamheden verricht je binnen een team van 4 a 5 collega’s op je eigen vaste werkplek in ons laboratorium.

Wat ga je precies doen?
Om de instrumenten periodiek (meestal jaarlijks) te kalibreren en preventief te onderhouden beschikt EURO-INDEX over een modern 
kalibratielaboratorium. Met het unieke KWS® servicesysteemworden jaarlijks vele tienduizenden instrumenten onderhouden, gekalibreerd 
en indien nodig gerepareerd door onze kundige technici. Jij gaat dit team versterken in de rol van Service en kalibratiemonteur op de afde-
ling Gas detectie en Drukmeting en mogelijk later ook bij de andere teams.

Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:
• Controleren van meetapparatuur op juiste werking en waarden
• Uitvoeren van preventief onderhoud aan de verschillende meetapparatuur
• Wisselen van componenten waar dit nodig is
• Technisch ondersteunen van klanten en collega’s
• Kalibreren van de meetinstrumenten
• En uiteraard het verwerken en bijhouden van je werkzaamheden in ons geautomatiseerde softwaresysteem

Het kan ook voorkomen dat je een dagje mee gaat met een collega op de service bus om op locatie kalibratie werkzaamheden te 
verrichten bij onze klanten

Pas jij binnen dit pro� el?

Voor deze functie zijn we opzoek naar kandidaten met technische a�  niteit en ervaring in het secuur werken met gevoelige onderdelen.
• Je hebt een opleiding gevolgd richting techniek bij voorkeur op MBO niveau 4
• Je kunt goed overweg met apparatuur en kleine onderdelen
• Je kunt nauwkeurig en secuur werken en snapt het belang van onze apparatuur
• Je bent handig met een computer en hebt geen bezwaar om ons systeem bij te houden
• Je kan goed omgaan met klanten en waar nodig ondersteunen met advies
• Je bent bereid om jezelf verder te ontwikkelen en te verdiepen in ons bedrijf en producten

Verder zien we graag dat je
Werkt met je handen en a�  niteit hebt met onze branche. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
en je werkt nauwkeurig en resultaatgericht. Optimale klanttevredenheid is ons doel en dit laat je op een enthousiaste manier zien aan 
onze klanten en je collega’s. Indien je ambitie verder gaat is er voldoende ruimte om verder door te groeien binnen onze organisatie.
Spreekt deze vacature je aan, dan bieden wij een uitdagende en veelzijdige technische functie binnen een leuk team collega’s in een 
groeiende organisatie.

Wat we voor je kunnen betekenen:
EURO-INDEX is een referentie in de markt, we zijn een zeer dynamisch, innovatief en enthousiast bedrijf, wat op zich al prettig werken is. 
Onze kantoren zijn fris en modern, alle tools die je nodig hebt om je job te doen worden zonder discussie ter beschikking gesteld. Eigen 
initiatief wordt erg aangemoedigd en je krijgt de vrijheid om zelf te ontwikkelen. Opleiding vinden we belangrijk, technisch uiteraard, 
maar ook opleidingen die je zelfontplooiing bevorderen moedigen we aan.

Solliciteren:
De sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en cv, ontvangen we graag per mail via: pz@euro-index.nl


