Service Engineer

Automatische Melksystemen
Binnen SAC Nederland is een vacature ontstaan voor
een Service Engineer, die technische ondersteuning
verleent bij installatie- en servicewerkzaamheden
van alle door SAC ontwikkelde en geproduceerde
automatische melksystemen.
De functie:
•

U geeft technische ondersteuning, zowel telefonisch als op locatie, bij de
installatie en het onderhoud van automatische melksystemen (melkrobots).
Dit is een 24/7 dienstverlening, welke volgens een vast schema wordt
verricht,

•

U geeft training en instructies aan installatiemonteurs, servicemonteurs en
eindgebruikers in Nederland en in het buitenland,

•

U verricht, vanuit zowel technisch als managementperspectief,
projectbegeleiding in zowel de opstart- als nazorgfase van automatische
melksystemen op locatie in het binnen- en buitenland,

•

U beoordeelt en test incidenteel prototype systemen, welke door onze R&D
worden ontwikkeld.

Wij vragen:
•

U heeft een HBO opleiding voltooid in een technische richting of dit
kennisniveau door ervaring verkregen,

•

U bent klantgericht, analytisch, creatief, flexibel en kunt goed omgaan met
werkdruk,

•

U heeft affiniteit met de agrarische sector,

•

U beheerst de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur Duitse taal in woord en
geschrift.

Wij bieden:
•

Een uitdagende baan bij een onderneming die innovatie centraal in haar
dagelijks handelen heeft staan. Oplossingen van SAC dragen significant bij
aan efficiëntieverbetering, arbeidsverlichting en kostenbesparing voor de
boer. Bij SAC werkt u aan een betere toekomst!

•

Binnen SAC heerst een prettige en constructieve werksfeer. Medewerkers
denken pro-actief mee, stellen zich coöperatief op en werken vanuit de
passie voor de producten en de sector.

•

Een marktconform salaris met bijbehorende arbeidscondities.

Reageren
Bent u enthousiast over bovenstaande vacature? Stuur uw motivatie en C.V. via E-Mail
vacatures@sacmilking.com of via de post: SAC Nederland, Voorsterweg 28, 8316 PT
Marknesse t.a.v. Personeelszaken o.v.v. Vacature Service Engineer. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de Service manager Hessel Hijlkema of de Interim HR
manager Marcha van Zuilen, tel. +31 (0)527 63 86 50.

Over SAC Nederland
SAC (een derde generatie Deens familiebedrijf) is een van de weinige full line leveranciers
van melkwinningsapparatuur. Vanuit de filosofie dat SAC-producten ontwikkeld die
vooruitgang betekenen voor koe, melk en melker worden al sinds 1938 innovatieve
producten ontwikkeld. SAC viert dit jaar haar 80-jarig bestaan en heeft derhalve een
rijke historie. Echter staat SAC meer bekend om zijn vooruitziende blik en ontwikkeld
zeer praktische nieuwe producten voor de melkveehouder van de toekomst. Voor meer
informatie bezoek onze website www.sacmilking.com
* Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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voor koe, melk en melker...

