
   

 

 

 

 

De werknemers van Flottweg Nederland B.V. zijn op zoek naar een technisch ambassadeur in de 
rol van Service Engineer die naast kennis van zaken; 

 
* vanzelfsprekend ondersteuning biedt, niet alleen aan klanten maar ook aan collega’s en aan de 

directie van Flottweg. 
* gevoel van eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt. 
* het prachtig vindt om naast onderhoud/in bedrijfstelling ook betrokken te zijn bij sales trajecten. 
* kan werken binnen een flexibele organisatie zonder management structuur waarbij teamwerk 

en de menselijke maat een groot deel uitmaken van het succes van de organisatie. 
* het een uitdaging vindt om aan de basis te staan van een klein dynamisch bedrijf met fantasti-

sche klanten die zich voortdurend aan het ontwikkelen zijn m.b.t. duurzaamheid en voortschrij-
dende technologie (o.a. duurzaamheid, milieu en wet en regelgeving etc.)  

 
Je rol: 
 
Je bent een servicegerichte en communicatief sterke probleemoplosser. Een klantgerichte attitude 
typeert je. Je bent flexibel inzetbaar en je houdt ervan om zelfstandig te functioneren. In deze 
functie ben je de technisch ambassadeur van Flottweg Nederland B.V. 
 
Je bent in staat klanten snel en efficiënt te helpen met onze Flottweg decanters en separatoren, in 
bestaande procesinstallaties in uiteenlopende industrieën zoals petrochemie, voedingsindustrie, 
waterzuivering, brouwerijen e.a. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 

• preventief Onderhoud aan Flottweg machines bij de klant 
• trouble Shooting / uitlezen PLC’s /  
• algemene technische ondersteuning & advisering. 
• start-up en inbedrijfstelling van machines en processen 
• procesoptimalisatie / testopstellingen 
• sales ondersteuning nieuwe klanten 

 
Werkgebied is gehele Benelux met de focus op Nederland. 
 
Opleiding / Vaardigheden 
 

• MBO/HBO in de richting werktuigbouwkunde, mechanica, elektrotechniek of aanverwant 
• 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in de buitendienst 
• Je bent klant- en kwaliteitsgericht en je functioneert zowel zelfstandig als in een team 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Duits is een pre 

  
Tot deze rol behoren uiteraard een auto van de zaak, een lap-top en een mobiele telefoon. 
 
Interesse?  
Bel met Pieter van Donselaar onze HR contact persoon op nummer 0650 245254 of mail naar 
info@debolwerken.nl.  Kijk op www.flottweg.nl . 
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