Service Engineer voor onze landelijke servicedienst
Functieomschrijving: fulltime service engineer
Werkgebied: Nederland

Ter introductie
RISO is een Japanse fabrikant van printsystemen, gestart in 1946 en actief in meer dan 150 landen.
Zo heeft RISO zich gepositioneerd als een speler in de markt van printsystemen en biedt onder
andere unieke hoog volume inkjet printoplossingen aan haar klanten. Voor meer informatie kunt u
ook onze website bezoeken: www.riso.nl.
Lijkt een technische functie die klanttevredenheid en expertise combineert u een leuke uitdaging?
Zo ja, dan is RISO BENELUX de perfecte werkgever voor u!
Werkomschrijving
Als Field Service Engineer zorgt u voor de installatie, het onderhoud en het verhelpen van storingen
bij gebruikers van RISO printsystemen, alsmede het geven van gebruikerstrainingen op locatie.
Gebruikers van RISO printsystemen bevinden zich in diverse marktsegmenten, zoals onder andere
onderwijs, verenigingen, gemeenten, kerken, vakbonden, enz. Tevens maakt u van elk bezoek een
bezoekrapport op en zult u met de afdeling Sales actief communiceren omtrent uw bevindingen bij
gebruikers.
Ter uitoefening van uw werkzaamheden zal u onder andere een bedrijfsauto, laptop en mobiele
telefoon ter beschikking worden gesteld.
Interne opleiding
Direct bij aanvang zult u een interne technische training doorlopen, waarna u zelfstandig in staat bent
uw taken naar behoren uit te voeren. Deze training kan eventueel ook buiten Nederland
plaatsvinden.
Profiel
Geen negen-tot-vijf-mentaliteit en beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
U bent in het bezit van een diploma elektronica op MBO-niveau of gelijkwaardig. U hebt ruime
ervaring met Windows, Macintosh, alsmede met netwerken. U beschikt over een goede beheersing
van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kandidaten met kennis van printers en/of
kopieermachines genieten onze voorkeur. Werkervaring in het servicevak is een pre. Ook dient u in
het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, en bereid tot reizen. Wij bieden goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Contact
Stuur uw sollicitatie met motivatie en cv naar RISO Benelux, t.a.v. Mevrouw M. Djekic, Postbus 5,
2170 AA Sassenheim, of per e-mail naar: m.djekic@risobnl.nl

