Gaat jouw hart sneller slaan van grote machines? Vind je vooral de mechanische techniek
interessant? Hou je van avontuur en lijkt het je leuk om voor je werk regelmatig te reizen naar het
buitenland, zowel binnen als buiten Europa? Ja? Dan is dit dé functie voor jou!
Nihot maakt onderdeel uit van een groep bedrijven waar afvalscheidingsmachines worden
ontwikkeld, geproduceerd en geïnstalleerd. Huh? Ja, je leest het goed; afvalscheidingsmachines. We
gebruiken hiervoor diverse technieken. Bij Nihot in Amsterdam Westpoort houden wij ons bezig met
onze eigen expertise; ontwikkeling, productie en installatie van afvalscheidingsmachines op basis van
luchttechniek, Airconomy® zoals dat heet. Onze machines scheiden het afval zodanig dat de diverse
afvalstromen gerecycled kunnen worden; een schitterend proces. Onze klanten zijn met name
organisaties waar afval gerecycled wordt of verwerkt wordt tot secundaire brandstof. Wij groeien en
daarom zijn we per direct op zoek naar een:

Field Service Technician (Internationaal)
fulltime
Wat ga je doen?
- We starten met een inwerkperiode van een aantal weken/maanden, afhankelijk van jouw
ervaring. Hierbij werk je overwegend in onze fabriek in Amsterdam, leer je onze machines
kennen en bijv. leidingwerk maken en assembleren. Op termijn ga je mee naar klanten op
locatie om ervaring op te doen (overwegend in het buitenland) met één van onze ervaren
Field Service Technicians.
- Na je inwerkperiode ga je starten met het zelfstandig monteren van onze machines op
locatie. Na verloop van tijd ga je je ook bezig houden met het inbedrijfsstellen, maar… alles
op z’n tijd.
- Heb je voldoende ervaring opgedaan dan lever je zelfstandig pre- en aftersales
ondersteuning aan onze klanten wereldwijd: je voert mechanische reparaties uit, lost
storingen op, geeft informatie omtrent service en garantie, traint onze klanten en voert
inspecties uit op locatie.
- Een beetje administratie is “part of the job”, zoals het vastleggen van klantcontact.
- Wij vinden een privéleven net zo belangrijk als jij. Als je volledig bent ingewerkt, ben je
gemiddeld 40% “buiten” (aan het reizen of aan het werk bij een klant op locatie) en 60%
“binnen” (werkzaam in de fabriek).
Wie zoeken wij?
- Jij bent de trotse bezitter van een diploma MBO Werktuigbouwkunde.
- Verstand van elektrotechniek is geen must, maar wel handig.
- Heb je al werkervaring? Dat is mooi meegenomen, maar niet vereist! Ook als je net van
school komt ben je van harte welkom om bij ons verder het vak te leren.
- Je kunt je in het buitenland redden met de Engelse taal.
- Beetje een inkopper, maar een klantgerichte instelling vinden we erg belangrijk. Jij bent
tenslotte ons “visitekaartje”.
- Je kunt uit de voeten met Word, Outlook en Excel (basiskennis is genoeg).
- We zoeken een collega die een langdurige loopbaan bij Nihot helemaal ziet zitten.
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Waarom wil jij Field Service Technician zijn bij Nihot? Hierom!
Ten eerste: je werkt met machines met toonaangevende technologieën. Daarnaast; onze machines
maken recycling mogelijk. Hoe mooi is het om daar je bijdrage aan te leveren? De sfeer binnen onze
organisatie is informeel, betrokken en er is ruimte voor een grapje. Niet alleen vallen onze
medewerkers onder de CAO Metaalbewerkingsbedrijf (25 verlof- en 13 ADV-dagen per jaar. Hallo
vrije tijd!), daar bovenop hebben we ook diverse aantrekkelijke bedrijfsregelingen, waaronder een
locatietoeslag voor Field Service Technicians die je ontvangt tijdens je werkzaamheden in het
buitenland. En “last but not least”; we zijn marktleider in de luchttechniek en daar zijn we hartstikke
trots op! Zeg nou eerlijk; daar wil jij toch deel van uitmaken?
Vragen en solliciteren
Klinkt goed hé? Heb je vragen; schroom niet en bel of mail Pien Vonk (HR Advisor) via
06-38686302/020-5822032 of pienv@nihot.nl. Ben je enthousiast en wil je in aanmerking komen
voor deze functie? Mail dan gelijk je motivatie en cv. Je kunt je sollicitatie richten aan Marto Berkheij
(Manager Projects & Service). Niet twijfelen, gewoon doen! Hopelijk ontmoeten wij je snel tijdens
een informeel kennismakingsgesprek.
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