
Service Engineer
De functie
• Je verricht voor onze klanten onderhoud en verhelpt storingen aan installaties en  

systemen van uiteenlopende aard
• Je stelt nieuwe elektrische, mechanische en pneumatische installaties in bedrijf
• Je assisteert de collega’s in onze werkplaats
• Je werkt accuraat en zelfstandig, ook op locatie bij opdrachtgevers in binnen- en buitenland

Wij bieden
• Een uitdagende en veelzijdige job met volop ruimte voor eigen initiatieven
• Een prettige en informele werksfeer binnen een oerdegelijk familiebedrijf
• Een inspirerende en moderne werkomgeving met hoogwaardige technologieën
• Een gouden kans om jouw technische kwaliteiten volledig te ontplooien
• Alle gelegenheid voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden en interessante doorgroeimogelijkheden

Wij vragen
• Een ambitieuze en servicegerichte technicus
• Een afgeronde MBO opleiding Werktuigbouwkunde niveau 4 of Mechatronica  

met affiniteit voor elektrotechniek
• Minimaal 3 jaar werkervaring in een technische functie op klantlocatie is verreist
• Minimaal 3 jaar ervaring met inbedrijfstelling en/of assemblage van machines
• Ervaring  in het programmeren van PLC-systemen heeft de voorkeur
• Systematisch denken en handelen
• Een klantvriendelijke, service- en oplossingsgerichte instelling 
• Interesse in innovaties en optimalisatie van processen en systemen
• Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
• Een flexibele en stressbestendige werkhouding

Solliciteren
Ben jij enthousiast geworden over deze baan? Stuur dan jouw cv en motivatie naar  
hr@overveldmachines.com of Overveld Machines bv, t.a.v. afdeling personeelszaken,  
Edisonweg 6, 4631 SN  Hoogerheide.
Ga jij de uitdaging met ons aan? We horen graag van je!

Packaging Bulkhandling Transportsystemen

Wij zijn niet zomaar een werkgever!

Overveld Machines heeft een grote reputatie in de ontwikkeling en installatie van totaal-
oplossingen voor het automatiseren en robotiseren van sorteer- en verpakkingsprocessen 
voor food-, non-food en industrie. Variërend van compacte, gestandaardiseerde machines 
tot klantspecifieke turnkey installaties. 

Daarnaast staat ons serviceteam 24/7 klaar om de installaties vakkundig te onderhouden en 
moderniseren. Wij zijn dus niet zomaar een werkgever, maar een gerenommeerd technisch 
familiebedrijf dat staat en gaat voor topkwaliteit van A tot Z.

Ter uitbreiding van onze afdeling Aftersales zijn wij op zoek naar een:

Overveld Machines
Tel: +31 164 612 254  •  Web: www.overveldmachines.com


