
   

 

 

 
 

Het team van Flottweg Nederland B.V. is op zoek naar een nieuwe collega / ambassadeur in 
de rol van “Service Engineer”.  
 
 

Deze vacature komt maar één keer voorbij.  
Dus doe wat je gelukkig maakt en omring je met  
mensen die je doen glimlachen!  
 

 
Wij bieden zowel de ervaren professional als de starter met de juiste opleiding een uitstekende 
basis en functie aan. Zowel mannen als vrouwen nodigen wij van harte uit om te reageren. 
 
Dus heb je je sporen verdiend maar ben je toe aan een frisse stap naar meer zelfstandigheid, 
zonder ingewikkelde rapportages of heb je met jouw technische opleiding affiniteit met ons 
product en wil je je graag door ons laten opleiden? Dan ben je van harte welkom om te reage-
ren.       
 
Jouw kenmerken die ons stimuleren om gezamenlijk onze doelen te bereiken: 
 
* Nieuwsgierigheid, probleemoplossend vermogen en samenwerken niet alleen met de klanten 

maar ook met je collega’s en directie van Flottweg. 
* Gevoel van eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling vind je belangrijk. 
* Gretigheid in persoonlijke ontwikkeling, in techniek maar ook ontwikkelingen die jou helpen 

om je rol meer verdieping te geven.  
* Het werken binnen een flexibele organisatie zonder management structuur waarbij teamwerk 

en de menselijke maat een groot deel uitmaakt van het succes van de organisatie. 
* Een uitdaging vindt om aan de basis te staan van een bescheiden maar dynamisch bedrijf met 

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

 
Je rol: 
 
Je bent een leergierig, servicegericht en communicatief sterke probleemoplosser. Een klantge-
richte attitude typeert je. Je bent flexibel inzetbaar en je houdt ervan om zelfstandig te functione-
ren.  
Je bent in staat klanten goed en efficiënt te helpen bij technisch advies over decanter of separa-
tor, in bestaande procesinstallaties in allerlei industrieën zoals voedingsindustrie, waterzuivering, 
brouwerijen e.a. 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 
• Algemene technische ondersteuning & advisering (intern als klanten) . 
• Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het preventieve onderhoud; 
• Je bereidt de bezoeken aan een klant voor. Hiervoor verzamel je onder andere projectinfor-

matie en analyseer je voorgaande bezoeken; 
• Als Service Engineer ken je de klanten in jouw regio en weet goed in te spelen op de situa-

tie. 
• Procesoptimalisatie : testopstellingen begeleiden en ‘fine’-tunen 
• Installatie van nieuwe machines  
• Je werkt vanuit het bedrijf in Heemstede en vanuit huis 
• Je werkgebied is geheel Nederland. 

 
 
Opleiding / Vaardigheden 
 
• MBO/HBO in de richting werktuigbouwkunde, mechanica, electro techniek of aanverwant. 
• Enige ervaring in een vergelijkbare functie in de verkoop-buitendienst of bereidheid de ken-

nis over decanters en separatoren te leren in de praktijk en tijdens interne trainingen 
• Je bent klant / kwaliteit gericht 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 behoort uiteraard:  
Auto van de zaak (stationwagen) ook voor privé gebruik, lap-top en mobiele telefoon. 
 
  
 
Procedure 
 

Dus heb je interesse en wil je blijven glimlachen?  
 
Neem dan contact op met onze interim HR Pieter van Donselaar via info@debolwerken.nl of bel hem 
direct op 0650245254 

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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