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

SUPPORT ENGINEER
Deventer | Fulltime
De ontwikkelingen binnen de koudetechniek focussen zich voornamelijk op verbetering in en toepassing van
koudemiddelen (van chemisch naar natuurlijk koudemiddel). Onze relaties bevinden zich o.a. in de food,
brouwerijen en melk industrie en binnen deze industrie zijn koude-processen onderhavig aan wetgeving,
milieuzaken èn veiligheid. Kortom, een dynamische omgeving waar in de praktijk heel veel te leren is en GEA
een ieder de mogelijkheid biedt om binnen haar organisatie goede kennis en ervaring op te doen en zich verder
te ontwikkelen.

Profiel en kwalificaties
Als Support Engineer voor de Service Branch Deventer ben je het dagelijkse aanspreekpunt voor onze klant
waar het om de service-verlening aan GEA apparatuur en installaties gaat. De nadruk ligt hierbij op de
koeltechnische installaties.

Taken en verantwoordelijkheden
• Je realiseert de werk-voorbereiding van service werkzaamheden voor onze klanten en je geeft technische
ondersteuning aan onze servicemonteurs en binnendienst. Je rapporteert aan de Head of Service Branch
Deventer.
• Verlenen van technische ondersteuning op het gebied van GEA-apparatuur en -installaties aan klanten en
de lokale serviceorganisatie waarbij de nadruk ligt op industriële koeltechniek.
• Verlenen van ondersteuning aan de Contract Manager bij de uitvoering van relatiebeheer.
• Het zelfstandig voorbereiden van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een veilige, kwalitatieve en
efficiënte uitvoering van serviceopdrachten.
• Het engineeren, calculeren en aanbieden van service werkzaamheden.
• Beoordelen van technische opmerkingen op werkrapporten.
• Algemene ondersteuning van de afdeling.

Functiekwalificaties
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau op het gebied van (koel)techniek
Ervaring met het geven van advies
Klantgericht en een hands-on mentaliteit
Communicatief vaardig
Affiniteit met techniek

GEA biedt
•
•
•
•

Een verantwoordelijke en afwisselende functie
Goede doorgroeimogelijkheden
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Een aangename en collegiale werksfeer

Interesse?
Stuur je CV met een motivatiebrief aan Hans van Bel | info@recruitforpartners.nl
Wens je eerst meer informatie, neem dan contact op via 06-53243108

