TECHNISCH SUPPORT ENGINEER
32-40 per week
Als technisch support engineer bij De Looper Analytical ben je technisch en analytisch bezig. Je
vindt het een uitdaging om jouw kennis toe te passen en hiermee klanten een oplossing te bieden.
Je primaire taak is het verlenen van service en support.
Wat ga je doen
Binnen het sales team ben jij de technisch inhoudelijke sparringpartner. Je bent analytisch sterk en je hebt
affiniteit met commercie. Je werkt aan het onderhoud van de analyse instrumenten en metaal spectrometers
uit ons leveringsprogramma. Dit doe je vanuit ons kantoor in Hilvarenbeek. Bij het plannen van de service en
administratieve taken word je ondersteund door een binnendienst collega. Enthousiast word je van het
vertalen van de technische mogelijkheden van onze systemen naar klant specifieke oplossingen.
Wat verwachten wij van jou
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je beschikt over een diploma op HBO niveau, richting Mechatronica, Mechanical Engineering of
Chemie
Kennis van of affiniteit met materialen en metaallegeringen toegepast in de industrie
Als schakel tussen de klant en ons bedrijf ben je professioneel en klantvriendelijk
Je bent creatief in het oplossen van problemen
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Je hebt een sterk analytisch vermogen en je weet dit oplossingsgericht in te zetten.

Naast bovengenoemde skills, is jouw persoonlijkheid net zo belangrijk voor ons. Jij bent vaak het luisterend oor
en je weet de informatie snel te analyseren. De functie vraagt om een zelfstandige persoonlijkheid, maar je
overlegt veel met (intern en externe) partners, dus samenwerken zit in je bloed. Vanwege de afwisselende en
klant specifieke werkzaamheden verwachten wij van jou een flexibele en praktische instelling.
De Looper Analytical houdt zich bezig met de verkoop van en de service aan materiaal analyse instrumenten
(LIBS/XRF/OES) van Hitachi High-Tech Analytical Sciene (HHA) in de Benelux. We begrijpen het als je weinig of
geen ervaring hebt met onderhoud aan deze analysers. Geen nood. Dit gaan we je leren. Daarnaast werken we
veel samen met HHA. Zeker op het gebied van het opleiden en trainen van onze mensen.
Met een klein team bedienen we klanten met name in Nederland en België, maar ook hierbuiten. We zijn
gevestigd in Hilvarenbeek. Je komt terecht in een leuk team, een informele werksfeer en korte
communicatielijnen.
Is deze baan iets voor jou? Solliciteer dan nu.
Zie je een mooie rol voor jezelf? Solliciteer dan uiterlijk door een korte motivatie en je CV te sturen
naar danielle@delooperanalytical.com. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Erik van der
Schouw, algemeen directeur +31(0) 13 505 42 16.
Wij werven zelf. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

