
FARMSTORE, importeur van land- en tuinbouwmachines zoekt een enthousiaste en gemotiveerde:  

 

Medewerker Techniek en Service 
  

Ben je geïnteresseerd in de techniek van moderne landbouwmachines en de toepassing hiervan?  Heb je ervaring 

op dit gebied en lijkt het je leuk om dealers te ondersteunen? Dan zijn we op zoek naar jou!  

  

Wat houdt de functie in?   

Jouw belangrijkste taak is het ondersteunen van dealers bij uiteenlopende technische vraagstukken. Je bent   

verantwoordelijk voor het trainen van technische medewerkers van dealers, je onderhoudt contact met onze leve-

ranciers en verleent assistentie bij het opstarten en onderhouden van machines in het veld. 

 

Je hebt daarnaast de volgende verantwoordelijkheden:   

• Je bent het aanspreekpunt voor technische vragen.  

• Je plant in overleg met collega’s werkzaamheden in. 

• Je draagt zorg voor het afleverklaar maken van machines en (eventueel) stel je ze mee in bedrijf. 

• Je bent verantwoordelijk voor de garantie-afwikkeling richting dealers en leveranciers.   

• Je draagt zorg voor technische trainingen van dealers en gebruikerstrainingen. 

• Je onderhoudt contact met R&D en after-sales van leveranciers over technische vraagstukken. 

  

Jij bent een Medewerker Techniek en Service met:   

• Een afgeronde technische Hbo-opleiding of Hbo-niveau door ervaring verkregen.  

• Affiniteit met de agrarische sector. 

• Beheersing van de Engelse taal in woord en schrift, beheersing van Franse en Duitse taal is een pré. 

• Ervaring met GPS-systemen in de landbouw en affiniteit met electronica en computersystemen. 

 

Daarnaast werk je graag samen en hou je er van om samen met collega’s voor tevreden klanten zorg te     

dragen. Je hebt een klantgerichte en oplossingsgerichte instelling. 

 

Wat bieden wij je:   

• Een technische functie bij een toonaangevende importeur van landbouwmachines in de Benelux.  

• Een uitdagende en gevarieerde functie binnen een leuk bedrijf.   

• Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.   

• De kans om te werken binnen een gemotiveerd team met enthousiaste collega’s.   

  

Ben jij dé Medewerker Techniek en Service die ons team wil komen versterken? Reageer hier: 

vdberg@farmstore.nl en wie weet mogen we jou binnenkort als onze nieuwe collega begroeten!  

  

Wil je meer weten over deze uitdagende functie; neem dan contact op met Adriaan van den Berg 

(directeur) via +31 (0)653 14 86 89.  

  

Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om de  

vacature te delen via email of social media. 

 

FARMSTORE is onder andere importeur van: 
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