
 

 

 

 
 
Vacature: Field service engineer Weighing & Inspection. 
 
Januari 24, 2017 
 
Onze Passie is Wegen, doseren en metaaldetectie! 
 
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 vertegenwoordigt o.a. de industriële weegapparatuur van Thermo Ramsey™ en de 
merken Laumas (statische weeg techniek), BHT (volumetrische & gravimeterische doseer systemen), H-
sensortechnik (volumemeting), Franz Ludwig & Edit (vochtigheidsmeting) en Cassel metaaldetectie systemen. 
 
Weighing & Inspection heeft naast een ervaren verkoopteam tevens een eigen serviceafdeling. Onze 
service afdeling bestaat uit ervaren en getrainde service engineers die werken volgens VCA. 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 wordt 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. Alle aspecten komen daarbij aan bod, van reinigen tot 
repareren. 
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 met commerciële inslag. 
 

 Je werkt graag zelfstandig én in een team 

 Je bent leergierig, sociaalvaardig, goed georganiseerd en commercieel ingesteld 

 Ervaring met de weeg- of procestechniek is een voordeel. 

 Je opleiding is op MBO, HBO Bachelor niveau A2, bijvoorbeeld richting elektronica, proces of meet & 
regeltechniek of gelijkwaardig door ervaring 

 Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal behoorlijk, en hebt goede noties Duits. 

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

 Je woont bij voorkeur in Noord-België of Zuidwest Nederland. 

 Je werkt voltijds (38 uur) 

 
Aanbod: 

Wij bieden een afwisselende, verantwoordelijke en uitdagende baan. Bij deze functie hoort vanzelfsprekend 
een prima vergoeding, firmawagen 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.n.v. dhr. Johan Bauwens. 
 
Voor meer informatie betreft de vacature kunt u contact opnemen met; 
Dhr. Johan Bauwens, +32 (0)50 71 09 20.  
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