
 

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland gevestigd te Enschede. 

Op te vragen via ons  KvK nr. 06032468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Is techniek je passie, voer je graag reparaties uit en staat de klant bij jou 

centraal? 

Als service technicus ben je mede verantwoordelijk voor het  uitvoeren en oplossen van storingen. Het repareren en onderhouden 

van naai,- lock en borduurmachines van  30 jaar of ouder maar  ook de meeste geavanceerde computer gestuurde machines. Je 

bent het aanspreekpunt  voor vele zaken omtrent de service werkplaats. Je beheert en borgt alle inkomende en uitgaande 

reparaties je hebt uitgebreid klant contact waar bij klantvriendelijkheid vanzelf sprekend is.  

Wie ben jij? 

Voor deze vacature zijn de volgende functie-eisen van toepassing: 

 Je bent uitermate handig werkt graag met je handen en hebt een groot technisch inzicht 

 Je werkt secuur, zorgvuldig en probleem oplossend 

 Je hebt aantoonbare ervaring in een willekeurige service/reparatie omgeving 

 Affiniteit met elektronica en fijnmechanica 

 Bovengemiddeld handig met computers en software 

 Een technische opleiding genoten 

 Gemotiveerd om een langdurig opleidingstraject te volgen 

 Klantgericht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

 Commercieel vaardig 

 Je bent minimaal16 uur per week inzetbaar 

 Woonachtig in de omgeving van Enschede 

Wat bieden wij je bij Schuring naaimachines & inspiratie?  

 Een uitdagende baan in een moderne werkomgeving 

 Grote mate van zelfstandigheid met bijbehorende verantwoordelijkheden 

 Zeer specifieke vakkennis in een leer en werktraject zowel intern als extern 

 Uitdaging in het verder uitbreiden van de commerciële aspecten service werkplaats 

 Werken binnen een klein team 

 Doorgroeien naar een volledige baan met als einddoel manager service werkplaats 

Solliciteren of meer informatie? 

Ben jij beschikbaar en wil je de service manager bij Schuring naaimachines worden? 

Solliciteer direct en mail je motivatie met  CV  zo snel mogelijk naar michel@schuring-naaimachines.nl  Voor meer informatie 

kun je ook contact per mail contact opnemen  of telefonisch op 053 432 41 72 
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