Junior Service Technicus
Heb jij enige jaren ervaring als monteur of technisch medewerker en heb je affiniteit met Gezondheidszorg?
Jij kan jouw kennis inzetten in een hele mooie branche!

Wat mag je doen
Bij Skills Meducation leveren wij apparatuur en materiaal voor medisch onderwijs. Veel van deze apparatuur
bevat technische onderdelen waarbij ook ICT een steeds belangrijkere rol speelt.
Wij zijn op zoek naar een technische man of vrouw die de overstap wil maken vanuit een andere branche.
Zolang je affiniteit hebt met ICT en een goed ontwikkeld gevoel hebt voor techniek dan kan jij een mooie
bijdrage leveren aan ons team.
Samen met je collega’s van de Service & Support afdeling onderhoud je apparatuur en los je eventuele
storingen op. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het opleveren en implementeren van onze
technologie bij de gebruikers. Je hebt een ondersteunende rol naar ons team van accountmanagers bij
verkoop en gedurende de levensduur van de apparatuur bij de klanten.

Wie ben jij als persoon en wat neem je mee?
Jij werkt al een aantal jaren in een technische functie, bijvoorbeeld als servicemonteur of technisch
medewerker. Computers/ IT maakt ook nu al een belangrijk deel uit van je werk, bijvoorbeeld bij het uitlezen
en analyseren van apparatuur. Jij bent toe aan een nieuwe uitdaging en vindt het interessant om te
onderzoeken of je ook in een andere branche succesvol kan worden!
Bij Skills Meducation bieden wij jou deze uitdaging! In je werk geef je (technische) ondersteuning en verricht je
service & onderhoud bij verschillende apparatuur. Jij bent bij (technische) vragen van klanten één van de
aanspreekpunten van Skills Meducation. Het contact met klanten vind je dan ook een mooi onderdeel van
jouw nieuwe functie. Samen kijken we hoe jij je kunt ontwikkelen tot een medisch technicus.

Daarnaast heb je de volgende bagage:
•
•
•

MBO werk- en denkniveau; technische studie;
Je bent representatief, klant -, oplossingsgericht en hebt een hands-on mentaliteit;
Beheersing van de Engelse taal is een pré.

Wij bieden jou
•
•
•
•
•

Een leuke, afwisselende baan in een informeel en enthousiast team met vertrouwen en waardering;
Een marktconform salaris, 26 vakantiedagen (FT) en een goede en moderne pensioenregeling;
Een leaseauto, laptop en telefoon;
Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en invulling;
Mogelijkheden voor eigen ontwikkeling (opleidingen en cursussen) en op termijn doorgroei binnen
het team.

Skills Meducation
Skills Meducation is een vooraanstaand leverancier van medisch onderwijsmateriaal, gevestigd in Hilversum.
Ons aanbod van (high-end) medische simulatoren, verpleegkundige- en reanimatie-oefenpoppen en medische
apparatuur is breed, waarbij kwaliteit altijd ons uitgangspunt is. Onze klanten zijn onder meer universiteiten,
hogescholen, ROC's, ziekenhuizen en het Ministerie van Defensie. Wij maken een sterke groei door in
Nederland en inmiddels ook in Duitsland en kijken ook naar andere landen voor uitbreiding. Kortom een leuke
informele organisatie met een gezonde ambitie!

Meer informatie?
Neem dan contact op met Marius Coenen (Manager Service & Support) 035 - 646 12 00, of stuur een mail naar
hrm@skills-meducation.nl.
Direct solliciteren mag natuurlijk ook!
Mail dan je cv en je motivatie naar hrm@skills-meducation.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

