Levitech BV gevestigd in Almere is een jonge, mondiale speler in productie-oplossingen voor de
halfgeleider- en zonnecel-industrieën. Het bedrijf heeft een sterke technologische basis, state-of-theart productiefaciliteit, competent en gekwalificeerd personeel en een strategisch en hoogwaardig
support netwerk. Levitech is aktief op het gebied van ontwikkeling en verkoop van productiemachines
voor zowel de IC (halfgeleider)-industrie als voor de PV (zonnecel) industrie.
In verband met de groei van onze organisatie zijn wij op korte termijn op zoek naar een gedreven,
fulltime

Field Service engineer Internationaal
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

Het installeren, testen en onderhouden van de Levitech producten wereldwijd zowel mechanisch,
electrisch, electronisch, hydraulisch als besturingstechnisch;

Tevens analyseren en oplossen van storingen;

Het maken van service rapportages, overdrachten en gedegen data analyses;

Het schrijven van handleidingen en procedures;

Vertegenwoordigen van Levitech op een professionele manier op locatie bij klanten wereldwijd;

Communicatie met en rapportage aan de klant;

Test- en integratieactiviteiten bij Levitech in Almere;

Ondersteuning van de afdeling RD&E.
Profiel

Bachelor werktuigbouwkunde, elektrotechniek, mechatronica, industriële automatisering of vergelijkbaar.
Niveau mag ook door werkervaring verkregen zijn;

Bereid zijn om tot 50-70 % internationaal te reizen (voornamelijk in Azië);

Werkervaring als Field Service Engineer is een pré;

Allround hands-on vaardigheden, mechanisch en elektrisch, is een must;

In staat om professioneel en veilig te werken met hightech systemen en testapparatuur;

Analyse van proces-en testgegevens;

Het begrijpen van technische tekeningen, mechanisch, pneumatisch en electrisch;

Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een eis;

Teamplayer.
Wij bieden
Een afwisselende functie binnen een sterk dynamisch, groeiend en informeel georganiseerd bedrijf.
Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding.
Prettige, informele werksfeer met veel ruimte voor eigen initiatief.
Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden.
Vanwege het vele reizen wordt een substantiële buitenlandtoelage geboden.
Aanvullende informatie
Buitenlandtoeslagen
27 vakantiedagen
8 % vakantiegeld
Opleidingsbudgetten
Pensioenvoorziening
Reageren
Heb je belangstelling voor deze functie stuur dan uw motivatiebrief en CV naar hrm@levitech.nl
Voor meer informatie over Levitech verwijzen we u graag naar www.levitech.nl
Voor meer informatie over de functie kun je vragen naar Yvonne van Hoorn – de Rooij,
Human Resource Manager, tel. 06-2359 5404.

Levitech BV
Versterkerstraat 10
1322 AP Almere
The Netherlands

