
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze relatie GEA is een van de grootste leveranciers voor de voedselverwerkende industrie en een breed scala van 
andere verwerkende industrieën. Ongeveer 18.000 werknemers in meer dan 50 landen leveren een belangrijke 
bijdrage aan GEA’s succes. Zij bieden interessante, uitdagende taken, een positieve werkomgeving in internationale 
teams en gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling en groei in een wereldbedrijf. 

Voor GEA zijn wij op zoek naar een  

FIELD SERVICE ENGINEER 

Nederland | Fulltime 
 

Doel van de functie 
De Field Service Engineer werkt veelal van huis uit. De Field Service Engineer werkt zelfstandig op 
locatie van de klant. De werkzaamheden worden voor het overgrote deel uitgevoerd volgens strikte 
werkvoorschriften, procedures en richtlijnen. Veiligheid staat hierbij hoog in het vaandel. 
 

Typering van de activiteiten 
Inspectie en onderhoud  

• Informeert bij de klant naar de staat van de installatie, voert zelfstandig inspecties uit en draagt 
zorg voor tijdige vervanging van kwetsbare onderdelen, bestelt deze bij GEA (spare parts) en 
plaats ze na levering. 

• Resultaat: Inspecties zijn uitgevoerd conform procedure en onderhoudsrapportage is 
opgeleverd. 

Storing 
• Inspecteert de installatie/equipment, haalt vooraf informatie op bij de klant en de Resource 

Planner om gegevens over de installatie, mogelijke aard en oorzaak van de storing te 
achterhalen maakt gebruik van beschikbare schema’s en beschrijvingen om de storing op te 
lossen. 

• Resultaat: opgeloste storing door controle, reparatie of vervanging van componenten en 
onderdelen. 

Analyse 
• Verzamelt informatie, beoordeelt de relevantie van informatie en komt zelfstandig tot een 

analyse van de probleemsituatie tbv de interne organisatie. 
• Resultaat: (Werk)rapportage kan worden opgesteld en gebruikt worden voor verdere verwerking 

Rapporteren 
• Voert gegevens in ten aanzien van werkrapporten, urenstaten, materiaalverbruik, logboek en 

installed base. 
• Resultaat: Rapportages ten behoeve van administratieve verwerking en installaties zijn up to date. 

Adviseren 
• Adviseert over uitbreidingen, voorkomen van storingen, voortgang serviceprojecten en eventueel te 

nemen maatregelen. 
• Resultaat: Klant is op de hoogte van de (on)mogelijkheden van de bestaande installatie en 

geadviseerd over mogelijke alternatieven. 
Preventie 

• Naleven en opvolgen van en het aanspreken van collega's op het preventief toepassen van 
(veiligheids)voorschriften, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassen van 
procedures. 

• Resultaat: Medewerkers worden meer betrokken en bewust ten aanzien van de toepassing van 
(veiligheids-, arbo-, en hygiëne) voorschriften en procedures. 



 
 

  
 

 
 
 

Verantwoordelijkheden 

Voert technische werkzaamheden uit aan installaties die onderdeel uitmaken van een eenduidig 
productieproces ten aanzien van storingen en onderhoud bij klanten van GEA. 
 

Bevoegdheden 
Financiële bevoegdheid volgens GEA procuratie schema en compliance richtlijnen. 
 

Communicatie (met wie binnen de organisatie en waarover? – vreemde talen) 
Interne communicatie 
De Field Service Engineer communiceert intern met zijn leidinggevende en alle (technische) functies 
die bijdragen om aan de klantvraag te voldoen. 
 
Externe communicatie 
Extern wordt gecommuniceerd met klanten ten aanzien van de uitvoering van een onderhoudscontract 
en/of het oplossen van storingen. 
 

Opleiding en (werk) ervaring vereist voor de functie 
• Opleiding op minimaal mbo-niveau 3. 
• Kennis van de Nederlandse taal (minimaal 3F niveau); de Engelse taal (minimaal B1 niveau). 
• Veiligheidsvoorschriften (van de locatie); voorschriften van keuringsinstanties, e.d.; VCA Basis; 

Bevoegd Persoon NEN 3140; Computervaardigheden; Bedrijfsspecifieke systemen. Afhankelijk 
van inzet STEK; F-Gassen; ATEX. 

 

Handvaardigheid 
Is vereist bij de/het: 

• Mechanisch en elektrotechnisch demonteren en monteren van componenten en onderdelen 
behorende bij technische installaties; 

• Herstellen van verbindingen door middel van solderen en/of lassen. 
• Hanteren van verschillende handgereedschappen 

 

Arbeidsomstandigheden/fysieke aspecten 
• Betreft een mobiele functie waarbij reizen noodzakelijk is. 
• Veelal werkzaam in productieomgeving. 

 

GEA biedt 
• Stabiele, gevarieerde en uitdagende functie 

• Zeer degelijk salarispakket inclusief extralegale voordelen en alle nodige support om efficiënt te 

kunnen werken 

Interesse? 
Stuur je CV met een motivatiebrief aan Hans van Bel | info@recruitforpartners.nl  
Wens je eerst meer informatie, neem dan contact op via 06 – 5324 3108. 
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