Vacature Field Service Engineer
Deratech uit Waasmunster is fabrikant van metaalbewerkingsmachine’s, meer bepaald
plaatbewerkingsmachine’s. Het ontwerp, de productie en assemblage gebeurt in onze eigen
vestiging in Shanghai. Met een gemotiveerd team van om en bij de 100 mensen worden
maandelijks een 25-tal machine’s geproduceerd.
De machine’s vinden via eigen dochterbedrijven in het buitenland of via dealers wereldwijd
hun weg naar de eindklant. Meer info vind je terug via: www.deratech.be alsook op
www.deratech.cn
Functieprofiel:
Als Field Service Engineer word je in de eerste plaats ingeschakeld om nieuwe machine’s bij
de klant te installeren en de nodige opleiding te geven. Daarnaast word je ingeschakeld om
problemen met de machines bij de klant te verhelpen. Na een telefonisch contact om het
probleem in kaart te brengen of een eerste oplossing aan te bieden, schat je nodige
wisselstukken in en ga je ter plaatse. Met gebruik van meet- en diagnoseapparatuur definieer
je het probleem. Op basis daarvan kan je een gepaste interventie uitvoeren.
Bestaande machine’s voorzien van een nieuwe CNC-besturing, ombouwen naar de huidige
veiligheidsvoorschriften

alsook

algemene

mechanische,

pneumatische,

hydraulische

reparaties behoren eveneens tot het takenpakket.
Je zal ongeveer 80% van je tijd in Duitsland, België en Nederland rondtoeren, doch je kan ook
wereldwijd ingeschakeld worden.
Verwacht:
Je genoot een hogere elektromechanische opleiding of bent evenwaardig door ervaring.
Dankzij jouw theoretische bagage heb je geen problemen met het lezen van plannen en
schema's. Je beschikt over kennis industriële elektriciteit, software en sturingen en een
basiskennis mechanica, hydraulica en pneumatica. Dankzij jouw praktische bagage ben je in
staat om problemen systematisch en doelgericht aan te pakken. Analytisch vermogen is
onontbeerlijk om deze functie succesvol in te vullen. Je bewaart jouw kalmte in stressvolle
situaties en hanteert steeds een klantvriendelijke instelling.
Je kan je goed verstaanbaar maken in het Duits, Engels en Frans of bent bereid dit op te frissen.

Aanbod:
Je kan direct met vast contract aan de slag bij een jonge, dynamische en sterk-groeiende
internationale onderneming. Men biedt jou de mogelijkheid om opleidingen te volgen en uit
te groeien tot een volwaardig technicus ! Flexibiliteit is een tweerichtingsverkeer ! Je geniet
een zeer aantrekkelijk loonpakket gebaseerd op kennis en ervaring.
Contact :
Deratech BVBA
Manta 6
9250 Waasmunster
Tav. Nico De Vooght, zaakvoerder
Tel.

052 33 98 98

Fax.

052 21 94 01

E-mail

info@deratech.be

