
 

Vacature Servicemedewerker Technische Dienst (40 uur) 

 

Onze klanten, daar draait het om en daar doen we dan ook alles voor. We vinden het belangrijk dat onze klanten goed 

geholpen worden en tevreden zijn, en jij speelt hier een belangrijke rol in. Heb jij twee rechterhanden en ben je graag 

dagelijks op weg om er voor te zorgen dat onze klanten kunnen genieten van een lekker kopje koffie of thee? 

Dan zoeken wij jou!  

Wat doe je zoal op een dag? 

- De route zo logisch mogelijk inplannen met behulp van serviceaanvragen; 

- De bus laden met de juiste onderdelen; 

- Servicerapporten van klanten bijhouden en dagelijks inleveren; 

- Het zorgvuldig installeren van de nieuwe koffiemachines volgens voorschriften; 

- Je voorziet de klant van de juiste informatie en instructie; 

- Je voert preventief onderhoud aan koffiemachines uit;  

- Je zorgt dat filters tijdig vervangen worden; 

- Je lost storingen op, zodat de klant weer beschikt over koffie. 

- Je voert modificatie- en revisiewerkzaamheden uit en overlegt dit met TD Planning en Control. 

- Je zorgt ervoor dat de apparatuur bij je vertrek er weer Tiptop bij staat. 

Onze ideale kandidaat: 

- Je hebt LBO+/MBO werk- en denkniveau; 

- Je hebt het liefst een afgeronde opleiding in de richting van elektrotechniek; 

- Dat je ervaring hebt in soortgelijke functie is een pré;  

- Het is handig als je de kaart van Nederland goed kent; 

- Een pré is het als je kennis hebt van alle voorkomende installaties van koffiemachines.                                                                                                        

- Je hebt een sterke affiniteit met techniek; 

- Je bent nooit te oud om te leren en je vindt het leuk om opleidingen te volgen. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

- Een uitdagende functie met verantwoordelijkheden en veel ruimte voor eigen inbreng;  

- Een omgeving waarin zelfontwikkeling belangrijk is;  

- Een dynamisch en informeel team;  

- Goede begeleiding en opleiding. 

Over Coffee@Work 

Als familiebedrijf onderscheiden wij ons al meer dan 20 jaar door betrouwbare machines, verantwoorde kwaliteitskoffie 

en snelle, optimale service te leveren. Met een eigen technische dienst en bezorgservice vinden wij het belangrijk om de 

klant volledig te ontzorgen. Met ons team werken we dagelijks vanuit Barneveld om onze klanten goed van dienst te 

kunnen zijn. Het team is hecht en open en heeft een grote mate van betrokkenheid. 

 

Heb je interesse in deze leuke, uitdagende functie?  

Stuur dan  je motivatie met CV of LinkedIn-profiel naar rrijpkema@coffeeatwork.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:rrijpkema@coffeeatwork.nl

