
Service engineer
Hardinxveld-Giessendam (NL)

BAMPRO, AL MEER DAN 50 JAAR EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR HAAR LEVERANCIERS EN KLANTEN Bampro is een gerenommeerd bedrijf 
dat al jaren vooroploopt als innovatieve, maritieme elektronica specialist. Bampro is al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner voor haar 
klanten en leveranciers. De samenwerking met klanten en leveranciers heeft geleid tot een leidende positie in de markt. Bampro is gevestigd in 
Hardinxveld-Giessendam (NL). Kenmerkend zijn haar langere termijn visie en gezonde financiële positie.
 

"In verband met de groei van onze organisatie, zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste en gedreven service engineer."

Functieomschrijving
Als service engineer ga je aan de slag in de maritieme sector. Het bedrijf is gespecialiseerd in elektronische apparatuur aan boord van schepen. 
Denk hierbij aan antennes en scheepsnavigatie, maar ook aan audio-, entertainment- en alarmsystemen. Als service engineer ga je op de sche-
pen storingen verhelpen en reparaties uitvoeren. Je werkt voornamelijk in Nederland, maar gemiddeld één keer per maand ga je voor een paar 
dagen naar het buitenland. Denk hierbij aan West-Europa maar soms ook in andere werelddelen. Het bedrijf bestaat al 50 jaar en er werken on-
geveer 30 collega’s. Er heerst een informele werksfeer met korte lijnen, waar mensen aandacht hebben voor elkaar. Je krijgt de mogelijkheden 
tot het volgen van opleidingen om je kennis en vaardigheden te vergroten. Je komt direct in dienst bij het bedrijf.

Jouw werkzaamheden:
  Storingen verhelpen;
  reparaties uitvoeren;
  onderhoudswerkzaamheden uitvoeren;
  updaten van de producten;
  je werkt voornamelijk in Nederland. Gemiddeld eens per maand (een paar dagen) naar het buitenland.

Gevraagd wordt:
  Je hebt een opleiding afgerond richting elektrotechniek (MBO 3 / 4)
  je hebt interesse in ICT;
  voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
  kennis van de Duitse taal is een pré;
  je bent servicegericht en wilt je klanten tevreden stellen;
  je bent in bezit van je rijbewijs B.

Geboden wordt:
  25 vakantiedagen + 13 ATV en 8% vakantiegeld per jaar;
  je komt direct in dienst bij het bedrijf;
  een marktconform salaris;
  reiskostenvergoeding;
  Laptop en telefoon van de zaak;
  vooruitzicht op een auto van de zaak;
  vooruitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

 
Interesse in deze functie? 

Word jij onze service engineer in Hardinxveld-Giessendam? Stuur dan nu je cv naar jobs@bampro.nl. 
 


