
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Service Technician Workshop  

 Kalibratie en reparatie van meetinstrumenten 
 Regio Naarden 
 

Als Service Technician Workshop kalibreer en repareer je meetinstrumenten in onze workshop in Naarden.  
Je wordt intern opgeleid om deze werkzaamheden succesvol te kunnen uitvoeren en hebt de potentie om je te 
specialiseren op het vakgebied kalibratie en de daarbij behorende normeringen. Je werkt binnen een klein team  
met een zeer collegiale en fijne werksfeer waarbij het helpen van onze klanten voorop staat. Dat maakt het plezierig  
werken binnen deze afwisselende en zelfstandige functie eenvoudig.  
 
Wat zijn de hoofdtaken van deze functie?    
• Uitvoeren van reparatie -en kalibratiewerkzaamheden in onze workshop. 
• Jezelf specialiseren op het vakgebied kalibratie en bijbehorende normen zoals ISO 17025. 

Nauwe samenwerking met onze kalibratie expert. 
• Technische ondersteuning van workshop coördinatoren en collega’s van ander afdelingen.  
• Opstellen van reparatie rapporten en kalibratie certificaten. 
• Verwerken van administratieve gegevens in ons geautomatiseerde systeem(SAP). 
• Bewaken van de levertijden van de opdrachten die aan je zijn toegekend.

 

Wat vragen we? 

• MBO niveau 4, opleiding bijvoorbeeld 
 Electrotechniek, Elektronica of Procestechniek. 
• VCA en NEN3140 opleiding categorie ‘vakbewaam  
  persoon’ of bereidheid deze te volgen. 
• Affiniteit met meet- en regeltechniek. 
 

 
Wie zoeken we? 
• Een communicatief vaardig persoon met een flexibele, 

service –en resultaat gerichte instelling. 
• Iemand die analytisch is, accuraat werkt en initiatief 

neemt waar dit nodig is. 
• Een persoon die kwaliteitsbewust is. 
• Wonend binnen een redelijke reisafstand van Naarden.

Wat bieden we? 
Een afwisselende functie waarin je als technicus werkt 
in een interessant vakgebied. Onze eigen technici 
zeggen “zo een baan vind je nergens”. Pas je in het 
profiel, dan bieden we je prima arbeidsvoorwaarden en  
ruimte voor verdere ontwikkeling d.m.v. opleiding en 
training, zowel intern als extern. 
 
Endress+Hauser is een familiebedrijf wat nog altijd 
merkbaar is aan de manier waarop wij met elkaar 
omgaan, nationaal en internationaal. Een moderne, 
informele sfeer en een goede teamspirit.  

Dit uiten wij o.a. via de personeelsvereniging, welke 
meerdere keren per jaar leuke activiteiten organiseert  
waar een ieder aan kan deelnemen, zodat al onze 
medewerkers elkaar kunnen ontmoeten in een 
ontspannen sfeer.  
 
Om nog beter te kunnen voelen wie wij zijn, kun je een 
kijkje nemen op onze website: www.nl.endress.com 
 
Interesse gewekt?  
Stuur je motivatie en CV naar Dionne Molenkamp, 
Postbus 5102, 1410 AC Naarden.  

 E-mail kan ook: hrm@nl.endress.com 


