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Site Service Engineer
Regio Zoeterwoude 
 
 
 
 
Als Site Service Engineer voer je bij toegewezen klanten 
een breed scala aan onderhoudswerkzaamheden uit aan 
instrumentatie van diverse fabricaten.  Je werkt nauw 
samen met diverse contactpersonen bij de opdrachtgever 
en een team van mensen bij Endress+Hauser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taakomschrijving      
Uitvoeren van technische onderhoudswerkzaamheden 
aan (proces)instrumentatie: 
• Inspecteren, onderhouden en kalibreren van een breed 

pakket instrumenten van diverse fabricaten, met 
behulp van werkinstructies 

• Verhelpen van storingen en het uitvoeren van 
reparaties aan zowel aan Endress + Hauser als aan 
vreemd fabricaat instrumenten, vanuit het oogpunt 
van 1e lijn service.  

• In bedrijf nemen van instrumenten in bestaande 
toepassingen, inclusief instructie geven aan 
bedieningspersoneel. 

• Specialisatie op het gebied van analyse 
meettechnieken en analyzers 

 
Afstemmen van werkzaamheden en uitvoeren van 
administratieve taken en rapportages: 
• Het dagelijks afstemmen van de technische 

werkzaamheden met contactpersonen van de klant 
• Het rapporteren van de technische werkzaamheden 

door middel van meetrapporten in een 
      geautomatiseerd systeem of andere daarvoor    

bestemde inspectie –of kalibratierapporten 
• Het accuraat registreren van de 

urenverantwoording in een urenregistratiesysteem 
• Optimale planning en coördinatie van de uit te 

voeren werkzaamheden 
 

 

 

 
 
Wij zoeken 
Een technisch breed georiënteerde (kalibratie) 
technicus die bekend is met verschillende 
meetprincipes zoals; flow, druk, niveau, temperatuur, 
analyse meettechniek en analyzers. De juiste persoon is 
tevens in staat om de (eigen) werkzaamheden binnen 
een klein gemotiveerd team te organiseren. Naast het 
uitvoeren en organiseren van de werkzaamheden staan 
teamwerk en het continue verbeteren van de dagelijkse 
operatie centraal. 
 

Wat heb je nodig? 
• MBO-niveau, opleiding richting Electro(nica), 

Meet –en regeltechniek,  Procestechniek. 
• Technische affiniteit en achtergrond met  

instrumentatie. 
• 1-3 jaar relevante werkervaring 
• VCA certificaat basisveiligheid 

• Opleiding NEN-3140, categorie “Vakbekwaam Persoon”, 
Veilig werken met laagspanningsinstallaties. 

• Flexibele, klantvriendelijke en commerciële instelling. 
• Woonplaats binnen een straal van 40 kilometer van 

standplaats Zoeterwoude. 
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Wat bieden we? 

Endress+Hauser is een familiebedrijf wat nog altijd merkbaar is aan de manier waarop wij met elkaar omgaan, 
nationaal en internationaal. De medewerker staat in onze processen centraal met als uitgangspunt dat wij met elkaar, 
als team, onze doelen nastreven. Dit uiten wij o.a. via de personeelsvereniging, welke meerdere keren per jaar leuke 
activiteiten organiseert waar een ieder aan kan deelnemen zodat al onze medewerkers elkaar kunnen ontmoeten in een 
ontspannen sfeer. Wij bieden de gelegenheid tot ontwikkeling d.m.v. van opleiding en training, zowel intern als extern, 
met als doel een carrière op te bouwen binnen onze onderneming. Kort gezegd bieden wij een moderne, informele sfeer, 
een goede teamspirit en uitstekende arbeidsvoorwaarden.  
Om nog beter te kunnen voelen wie wij zijn, kun je een kijkje nemen op onze website: www.nl.endress.com
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