Mechanical Service Engineer

Ben jij diegene die niets liever doet dan reizen over de hele wereld? Je krijgt een uitdagende en dynamische wereldwijde
werkomgeving. Sleutelen om het mechanische proces weer werkend te krijgen is echt jouw ding, dan zijn wij opzoek naar
jou!

Hiervan word je enthousiast
Als Mechanical Service Engineer ben je wereldwijd bezig met het in bedrijf stellen en beoordelen van nieuwe elektrisch aangedreven pompen en je voert
reparatie– en onderhoudswerkzaamheden uit aan onze pompen. Er worden
onderhoudswerkzaamheden verricht aan uiteraard de pompen waarbij ook
besturingssystemen (frequentieregelaars) en aandrijfsystemen
(elektromotoren) aan bod komen.
Deze werkzaamheden doe je veelal aan boord van het schip. Je brengt in kaart
waar het probleem vandaan komt, zowel mechanisch als elektrisch, waarbij
de focus op mechanisch gebied ligt.

Dit ben jij
•

Dit ben• jij Flexibel wat betreft werktijden en reizen.
•

Communicatief sterk (ook op schrift), in de
Nederlandse- en Engelse taal.

•

Stressbestendig, service- en klantgericht in zowel
denken als handelen.

Jij bent een professional binnen dit vakgebied; met de juiste instructies, gereedschappen en materialen analyseer jij storingen en andere problematiek en
lost deze vlot op.
Je bent oplossingsgericht en je hebt het vermogen om de klant snel en efficiënt
te bedienen. Je bent het aanspreekpunt voor klanten en fungeert als filter bij
storingen en problemen.
Ervaring binnen de maritieme sector en kennis van rederijen en
tankschepen is een pré.

Opleiding en/of ervaring op het gebied van
werktuigbouwkunde of elektrotechniek

Dit bieden wij
•

Een mooi salaris en goede secundaire
voorwaarden (cao Metalektro)

•

Een prettige en informele werksfeer

•

Uitdagend en afwisselend werk met veel
ruimte voor zelfstandigheid

Klaar voor de kennismaking?
Laat ons weten wie je bent en neem contact met ons op. Je kunt een mail of gelijk je sollicitatie sturen naar recruitment@marflex.com.
Mis je nog informatie en wil je graag meer weten over deze functie? Bel dan naar 0186 659579 Jan-Douwe Breugelmans, Corporate
Manager After Sales of ga naar onze site www.marflex.com

