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Euroboor is gespecialiseerd in portable industrieel gereedschap en producten op het gebied van 

kernboor-, frees-, zaag-, slijp- en hijstechniek. Bij ieder product ligt de nadruk op kwaliteit, 

onderscheidenheid, efficiëntie & veiligheid. 

Wij zijn op zoek naar iemand met ervaring in magazijnwerkzaamheden die 5 dagen per week onze 

afdeling Technische Dienst zou willen ondersteunen. 

 

 

Medewerker Technische dienst (fulltime) 

 

 

Functieomschrijving 

Als Medewerker Technische Dienst verricht je werkzaamheden op een breed werkgebied en ben je 

verantwoordelijk voor het oplossen van storingen aan diverse machines en apparatuur op 

mechanisch en elektrotechnisch gebied. 

 

Kerntaken 

• Het opsporen van storingen aan machines, lokaliseren van de oorzaken en verhelpen 

hiervan; 

• Uitvoeren van reparaties, reviseren en het geven van service beurten aan machines; 

• Het testen van machines en boren op duurzaamheid of om klachten af te handelen of om te 

controleren of het product voldoet aan de specificaties dan wel gewenst eisen van Euroboor;  

• Samenwerken binnen de technische dienst en de afdelingen productie, magazijn op een 

constructieve manier; 

 

Gewenste kennis/ervaring 

 

• Je beschikt over een technische MBO opleiding (elektro/werktuigbouwkunde en/of 

mechatronisch); 

• Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in de metaalindustrie; 

• Je kunt logisch, procesgericht en analytisch denken; 

• Je bent bereid je kennis verder uit te breiden; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Goede beheersing van de Engelse taal is een pré; 

• Om kunnen gaan met testapparatuur; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Beschikken over een goed technisch inzicht en een goed leervermogen; 

• Goed zaken kunnen doorgronden; 

• Groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je bent woonachtig in de omgeving van Zoetermeer. 

 

Persoonsprofiel: 

 

• Je hebt een servicegerichte en flexibele instelling; 

• Je bent stressbestendig, kunt zelfstandig werken en hebt doorzettingsvermogen; 
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Interesse? 

Stuur je gemotiveerde sollicitatie met CV naar L.Schut@euroboor.com, of bel voor 
inlichtingen naar 079-361 4990. 

 
 


