
Field Service Engineer
AMF Bakery Systems biedt best-in-class industriele productielijnen voor bakkerijen en andere voedselproducenten. Wij helpen onze klanten 

nog succesvoller te worden. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Zo hebben we de eerste waterstof (H2) oven ontwikkeld voor indus-

triele toepassing en ontwikkelen we allerlei andere oplossingen om onze klanten te helpen met het terugdringen van voedsel- en energie-

verspilling. AMF Bakery Systems is een trots lid van de Markel Food Group. In Nederland werken we dagelijks met ruim 180 collega’s vanuit 

locaties in Gorinchem, Bunschoten en Nieuwleusen.

AMF is op zoek naar een Service monteur om on-site service, installatie en inbedrijfstelling van AMF-apparatuur te leveren en te dienen als 

een belangrijk aanspreekpunt bij het aangaan van relaties met klanten. De ideale kandidaat heeft ervaring in het elektrische, mechanische en 

op automatiseringsgebied.

Je Verantwoordelijkheden Als Onze Service Monteur Zijn:
 Houd toezicht op de mechanische en elektrische installatie van AMF apparatuur

 Herstel en onderhoud van bestaande apparatuur

 Zorgt voor een basistraining zodat het personeel van de klant ook op de hoogte is van het onderhoud en de bediening 

 van apparatuur

 Bekijk aanvragen van (reserve)onderdelen van de klanten

 Identificeer en communiceer de nieuwe verkoopleads voor onze apparatuur

 Los problemen met klanten op via de telefoon

 Inspecties, installatie en inbedrijfstelling inclusief het testen van de productielijnen

 Geef feedback aan engineering voor het oplossen van technische problemen

 Maak reclame voor onderdelen, kits en service voor alle AMF geïnstalleerde apparatuur

Dit Is Wat Je Meebrengt Als Onze Nieuwe Service Monteur:
 Afgestudeerd in mechatronica of gelijkwaardig

 Twee jaar ervaring in de industrie (voedingsindustrie is een pluspunt)

3. Aantoonbare affiniteit met elektrotechniek en / of besturingstechniek

 Operationeel begrip van verschillende soorten aandrijvingen met variabele snelheid, sensoren, transportbanden, programmeerbare  

 logische controllers, OIT’s, PLC enz

 Prog   rammeervaardigheden hebben de voorkeur

 Mogelijkheid om problemen met krachtoverbrengingsonderdelen, pneumatiek, hydraulica en elektrische circuits op te lossen

 Basale machinewerkplaats en fabricagevaardigheden om in het veld wijzigingen aan onderdelen aan te brengen – snij en boor 

 verschillende materialen, demonteer, repareer en monteer mechanische apparaten

 Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardighede

 Autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel

Wat Bieden Wij Jou Als Service Monteur?
 Een uitstekend salaris

 Reiskostenvergoeding

 Een goede pensioenvoorziening conform PME

 Informele werksfeer bijv. teamuitjes

 27 vakantiedagen per jaar en 13 adv dagen

 Uitstekende opleidings- en interne carrièremogelijkheden

 Internationaal reizen over de hele wereld

Ben Je Enthousiast Geworden Van Deze Baan? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar hr-eu@amfbakery.com


