Hobré Instruments bv is een toonaangevende internationaal opererende onderneming in de
markt voor proces-analyser technologie. Onze belangrijkste afnemers bevinden zich in de olieen gassector en in de voedingsmiddelenindustrie. Hobré onderscheidt zich door het
ontwikkelen, leveren en onderhouden van uiterst precieze proces-analysers voor on-line
toepassingen. Hobré heeft diepgaande expertise op het gebied van geavanceerde sample
conditioning systemen, nauwkeurige meetinstrumenten en complete analyserhuizen.

	
  
Ter versterking van onze Service afdeling zijn wij op zoek naar:

Internationaal Service Engineer
De werkzaamheden van de Service Engineer bestaan uit:
- het testen van de systemen voorafgaand aan de levering
- het in bedrijf stellen van de apparatuur bij onze klanten in binnen- en buitenland
- het verzorgen van trainingen, zowel bij klanten als in-huis
- het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud
- het verlenen van technische ondersteuning
Wij vinden het belangrijk dat je kennisniveau door het bijwonen van in- en externe trainingen tot
de hoogste in de markt behoort. Je reist graag en vindt het prima om soms ook een week of
langer van huis te zijn. Je bent een gedreven technicus, die flexibel genoeg is om zelfstandig
complexe problemen op te lossen. Hierbij is ervaring met proces analyse apparatuur en monster
voorbereidingssystemen een belangrijke pré. Ook zijn je goede beheersing van de Engelse taal en
uitstekende communicatieve vaardigheden hierbij onmisbaar.
Functie-eisen:
De Internationaal Service Engineer is in het bezit van een diploma HBO-E of een gelijkwaardige
opleiding. Tevens is affiniteit met procestechniek en –instrumentatie belangrijk. Kandidaten
dienen binnen een straal van maximaal 50km woonachtig te zijn.
Aanbod:
Een uitdagende functie met een breed ontwikkelingsgebied en goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren?
Herken jij jezelf in dit profiel, stuur dan je sollicitatiebrief naar:
Hobré Instruments B.V.
Postbus 328
1440 AH Purmerend
T.a.v. Hans Mast, Service manager of email naar masth@hobre.com
Meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
De heer Hans Mast, Service Manager via telefoonnummer 0299-393136 of bezoek onze website:
www.hobre.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld	
  

