Arseus Dental Nederland is gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor tandheelkundige praktijken
welke de efficiëntie en kwaliteit verhogen en de complexiteit en kosten verminderen zodat onze
klanten zich kunnen focussen op hun patiënten. Wat ons allemaal verbindt is een mooie lach.
Arseus Dental is al meer dan 80 jaar actief in de Benelux en opereert in Nederland al ruim 21 jaar
vanuit Waalwijk. Het zeer sterke A-merken portfolio en de ambitie hebben Arseus Dental gevormd,
samen met de mensen welke een stabiele spil zijn van Arseus Dental. Relaties en betrouwbaarheid zijn
een belangrijk goed voor Arseus Dental in het verleden, maar ook in de toekomst. Zoals wij met onze
klanten omgaan, zo gaan we ook met elkaar om: enthousiast, attent, oprecht, samen en trots zijn
daarbij onze kernwaarden.
Wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de vacature

Service Technicus Behandeleenheden
Regio Zuid-Nederland

(voorkeur woonachtig in driehoek Breda-Oirschot-Den Bosch)

Taken
•
Plaatsen, onderhouden en service verrichten aan/van tandheelkundige apparatuur in de
breedste zin des woords.
•
Oplossen van storingen en preventief onderhoud.
•
Het adviseren van de klant over de aanschaf van nieuwe apparatuur.
•
Het beheren van je eigen wagenvoorraad.
•
Het bijhouden van de administratie van de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd.

Functie-eisen
•
MBO niveau
o
op niveau 4;
o
in de richting elektrotechniek, werktuigbouwkunde of besturingstechniek.
•
Bij voorkeur ervaring als Service Technicus.
•
Een rijbewijs B is een vereiste.
•
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk.
•
Kennis van de Engelse en Duitse taal.
•
Sterke communicatieve eigenschappen.
•
Basiskennis van MS office pakketten. Kennis van SAP is een pre.
•
Interesse in automatisering en computers.
•
Een servicegerichte instelling. Jij stelt de klant, het team en het resultaat voorop.
•
Een proactieve en accurate persoonlijkheid. Jij geeft niet op en gaat door tot de oplossing is
gevonden.

Persoonlijke eigenschappen
De juiste kandidaat weet op een accurate en snelle manier zijn/haar werkzaamheden te verrichten.
Hij/zij is niet bang om zijn/haar “tanden” ergens in te zetten, is proactief en weet van aanpakken. Het
eigen maken van onze productfolio is gewenst om de kerntaken gestroomlijnd te laten verlopen.
Tevens beschikt ons toekomstige teamlid over de volgende competenties: stressbestendig,
uitstekende omgangsvormen, gedreven, creatief en flexibel.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Louis van de Mortel, telefoon:
0416-675000.
Als je wilt solliciteren naar deze vacature dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en CV per email (pz@arseus-dental.nl)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

