
 

 

 

 
 
Vacature: Field service engineer Weighing & Inspection. 
 
April 11, 2018 
 
 
Weighing & Inspection met zijn hoofdkantoor in Maldegem (B) en een verkoopkantoor in Oosterhout n-br 
(NL) is inmiddels een gerenommeerde toeleverancier van hoogwaardige weeg-, doseer en procesapparatuur 
in de Benelux.  
 
Weighing & Inspection heeft naast een ervaren verkoopteam tevens een eigen serviceafdeling. 
Voor onze service afdeling zijn wij op zoek naar een ervaren Field Service Engineer.  
 
Functieomschrijving: 

Eerst zorgen we voor een in- en externe training zodat je wordt ingewerkt op onze apparatuur. 
Al snel daarna ga je zelfstandig aan de slag. Uiteindelijk word je ingezet als specialist voor onze producten.  
Je bent verantwoordelijk voor service, onderhoud en reparaties aan onze apparatuur. En met service 
bedoelen we ook écht service: bij een aantal van onze klanten ben jij volledig verantwoordelijk voor het 
inbedrijf houden van o.a. alle aanwezige metaal detectie systemen of weegapparatuur. Alle aspecten komen 
daarbij aan bod, van reinigen tot repareren en Kalibreren. 
 
Je werkt zelfstandig in de buitendienst, waarbij je werkterrein hoofdzakelijk industriële klanten zijn, in de 
stortgoed, recyclage- en voedingsindustrie. Je werkregio zal Nederland en België zijn. Je hebt best enige 
jaren ervaring in een technische functie. Maar andere profielen komen ook in aanmerking. 
 

• Je werkt graag zelfstandig én in een team 

• Je bent jong van geest en denkt probleem oplossend.  

• Je krijgt voldoening van de “job” tot een goed einde te brengen. 

• Je bent communicatief, klantvriendelijk en verantwoordelijk. 

• Je bent in hoge mate flexibel. (Je zal korte en lange dagen hebben) 

• Korte buitenlandse verplaatsingen schrikken je niet af ( +-3x/jaar) 

• Je rapporteert dagelijks aan de service manager. 

• De opvolggegevens van interventies registreren, certificaten en kalibratierapporten opmaken.  

• Ervaring met de weeg- of procestechniek is een voordeel. 

• Je opleiding is Bachelor, A2, bijvoorbeeld richting elektronica, proces of meet & regeltechniek of 
gelijkwaardig door ervaring 

• Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal behoorlijk, Frans begrijpen en je kunnen 
uitdrukken is een vereiste.. 

• Omdat je bijna voortdurend klanten bezoekt, dien je in het bezit te zijn van een rijbewijs 

• Je woont bij voorkeur in Midden-Vlaanderen ( Oost-Vl., Antwerpen) of Zuid-NL. 

• Je werkt voltijds (38 uur) 

 
Aanbod: 

Wij bieden een afwisselende, verantwoordelijke en uitdagende baan. Bij deze functie hoort vanzelfsprekend 
een prima vergoeding, firmawagen, buitenlandvergoeding en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je gaat 
deel uitmaken van een enthousiast, informeel en gedreven team dat elkaar ondersteunt om gezamenlijk tot 
een optimaal resultaat te komen. 
 
 
 



 

 

 

 
Pas jij in ons team? 

Stuur je motivatie inclusief CV op naar info@wibe.be t.a.v.  Dhr. Dieter Rogiers of Dominique Meert 
 
Voor meer informatie betreft de vacature kunt u contact opnemen met Dieter Rogiers 
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