
 

 

Vacature: 

 

 

 

Service Engineer M / V  (24 – 32 uur per week) 

Zoek je een afwisselende en uitdagende functie als Service Engineer in een klein, gezellig, innovatief en dynamisch 
bedrijf? Haal jij veel energie uit het oplossen van complexe technische problemen? Heb je kennis van ICT en alles wat 
daarmee samenhangt? Ben je leergierig, gedreven, flexibel en zelfstandig? Bij ons krijg je de kans om jezelf te 
ontwikkelen tot een Allround Service Engineer voor de binnen- en buitendienst. 

Wat ga je doen 

Je gaat je op ons kantoor bezighouden met onderhoud, reparatie en kalibratie van lasersnelheidsmeters die wij leveren 
aan de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee. Je gaat op locatie bij verslavingszorg instellingen om de 
kalibratie uit te voeren van professionele alcoholtesters, bloeddrukmeters en andere medische apparatuur. 

Een belangrijke nieuwe tak binnen ons bedrijf vormt de levering van bodycams, backoffice software en cloudopslag. 
Binnen vele gemeenten werken de handhavers inmiddels met onze bodycam totaaloplossing. Jij bent vanaf dag 1 
betrokken bij projecten van nieuwe en bestaande klanten. Je helpt mee bij de uitrol en de ontwikkeling van klantwensen. 
Tevens word je het aanspreekpunt voor technische vraagstukken. 

Wat vragen we van jou 

Je hebt een vrolijke en enthousiaste persoonlijkheid. Je bent zelfstandig, lost problemen op en kunt goed met druk 
omgaan. Klantvriendelijkheid, servicegerichtheid en het leveren van kwaliteit zijn voor jou vanzelfsprekend. Je zet graag 
de tanden in de problemen van de klant en denkt hierbij in mogelijkheden. Je bent niet bang om internationale 
leverancierscontacten te onderhouden. Jij bent per slot van rekening het visitekaartje van EE Devices bij onze klanten 
en leveranciers. Je hebt plezier in je werk, je vindt het leuk om zowel op kantoor als op klantlocatie te werken. 
Verder vragen wij: 

• Opleidingsniveau MBO+ 

• Kennis van (elektro)techniek en ICT 

• Het overhandigen van een VOG 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Je spreekt goed Engels 

Wat bieden wij 

• Werken binnen een leuk team en met supergave producten 

• Een innovatieve en dynamische werkomgeving binnen een informeel bedrijf 

• Een zelfstandige en afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng 

• Mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontwikkeling 

• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 24 verlofdagen 

• Opleiding bij toonaangevende leveranciers in het buitenland 

• Service auto, laptop en mobiele telefoon tot je beschikking 

• 4- of 5-daagse werkweek bespreekbaar 

• Flexibele werktijden 

• Vrijdagmiddag lunch 

• Personeelsuitjes 

Naast de juiste ervaring en achtergrond vinden wij het ook erg belangrijk dat er een persoonlijke klik is met de 
organisatie en het team. Indien je in aanmerking wilt komen voor deze functie, ontvangen wij je CV en motivatiebrief 
graag zo spoedig mogelijk op jan.keuvelaar@eedevices.com 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jan Keuvelaar op 06 – 22 50 27 16 
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