
 

 

 

Heidelberg Benelux (voorheen Plantin en Tetterode) is onderdeel van Heidelberger 

Druckmachinen AG en levert printing oplossingen aan de grafische markt in de Benelux. Daarbij 

beperken wij ons niet tot de verkoop van machines maar leveren wij ook de daarbij behorende 

services, verbruiksgoederen, software en opleidingen.  Heidelberg Benelux realiseert samen met 

haar 180 medewerkers vanuit Evere (BE) en Haarlem (NL) een omzet van ongeveer €100 miljoen. 

In de regio Zuid-Nederland zijn wij op zoek naar een  

Service Engineer Electro (m/v) 

Die onze service organisatie komt versterken met inzet, nieuwsgierigheid, vakbekwaamheid, 

klantgerichtheid en goede ideeën.   

De functie:  

Je wordt opgeleid en begeleid om binnen enkele jaren te groeien tot een volwaardig 

servicetechnicus Electro op de geavanceerde drukpersen van Heidelberg. Je gaat een belangrijk 

steunpunt worden voor onze klanten in de Benelux, met een focus op onze klanten in Zuid-

Nederland en Noord-België. Je installeert nieuwe machines, lost technische problemen op 

(remote of on-site) en je doet onderhoud wanneer noodzakelijk. Je gaat onderdeel uitmaken van 

onze Benelux service organisatie en je werkt daarin nauw samen met je collega technici en met 

planning en helpdesk. Daarnaast werk je samen met collega’s uit andere landen, waaronder 

collega’s van onze moeder organisatie in Duitsland (Wiesloch), alwaar je ook regelmatig 

opleidingen zult volgen. 

Jouw profiel:  

- Je hebt een technische basisopleiding: 

o Als je opgeleid bent in Nederland: minimaal een afgeronde MBO opleiding niveau 4 in 

de richting Mechatronica of Elektrotechniek. 

o Als je opgeleid bent in België: minimum opleiding A2 (Electro)mechanica  

o Ook kandidaten met hogere opleiding nodigen wij graag uit te reageren! 

- Hands-on mentaliteit 

- Klantgerichte, commerciële houding 

- In bezit van rijbewijs B 

- Beheersing van het Nederlands en Engels of Duits. 



 

 

 

Ons aanbod: 

- Wij bieden je een zelfstandige en zeer afwisselende functie, met veel mogelijkheden om 

initiatief te tonen en een eigen invulling te geven aan je job. 

- Ruime opleidingsmogelijkheden, zowel ‘on the job’ als via opleidingen. 

- Je komt terecht in een gezond en dynamisch bedrijf, waar geen dag dezelfde is.  

- Een absoluut marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, 

waaronder een onkosten vergoeding. 

- Alle tools om je werk goed te kunnen doen, zoals lease auto, laptop en telefoon. 

- Met je collega’s werk je bij de marktleider in de sector, en representeer je de Heidelberg 

service organisatie bij onze klanten.  

 

 

Wil je verdere informatie of ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met Arnold van der Zee, HR manager, telefoonnr. +31 23 512 1507, 

mobiel: +31 6 225 277 46 , of per email  arnold.vanderzee@heidelberg.com. 


