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FIELD SERVICE ENGINEER (Europa) 
 
Wie zijn wij? 
EAS bedenkt tijdbesparende oplossingen voor matrijswisseltafels of wagens voor verschillende klanten, 
met name de auto-industrie. EAS levert elektromagnetische, hydraulische en mechanische spansystemen 
en multikoppelingen voor spuitgietmachines en verticale persen. Complete oplossingen, inclusief 
matrijswisseltafels of wagens, maken ook deel uit van ons leveringspakket. 
 
We zijn op zoek naar? 
We zijn op zoek naar een allround Field Service Engineer die al onze producten installeert, assembleert 
en test. Projecten variëren van nieuwe constructies of assemblage, foutanalyse en probleemoplossing. Je 
werkt ongeveer 70% van de tijd op locatie met onze wereldwijde, maar voornamelijk Europese, klanten 
voor installatie en service, de resterende tijd werk je in onze faciliteit in Renswoude voor assemblage en 
testen van onze producten. 
 
Met jouw inzicht en analytische vaardigheden zorg je voor de beste prestaties voor de klant. De klant 
staat centraal in onze service en het is cruciaal om tijdige en deskundige oplossingen te bieden.  
 
Sleutel taken 

- installatie en inbedrijfstelling van EAS-producten op horizontale spuitgietmachines en verticale 
persen; 

- het onderhouden, problemen oplossen en reparaties uitvoeren aan bovengenoemde installaties; 
- instructies en training geven aan operators; 
- rapporten opstellen; 
- voorbereiding van interventiewerkzaamheden ter plaatse. 

 
Wat breng jij? 

- technisch onderwijs (bij voorkeur Electrotechniek / WTB, mechanische en / of elektrotechniek); 
- kennis en / of ervaring met: 

• mechanische componenten en installaties; 
• hydraulische en pneumatische componenten en installaties; 
• elektrische en elektronische componenten en installaties; 
• besturingssysteem instellen en problemen oplossen (Siemens S7; Straton is een pre); 
• Microsoft Office; 

- zowel starters als ervaren kandidaten zijn welkom; 
- vloeiend spreken en schrijven in het Engels; Duitse taal is een pluspunt; 
- 70% van de tijd kunnen reizen (wereldwijd, meestal in Europa), reisduur per opdracht is 

gemiddeld 2 a 3 dagen; 
- bereid om te reizen en werken buiten standaard kantooruren en tijdens weekenden; 
- in de rustigere periode bereid om de binnendienst te ondersteunen; 
- in het bezit van rijbewijs. 

 
Wat bieden we jou? 
- afwisselende baan voor 40 uur; 
- salaris op maat, afhankelijk van opleiding en werkervaring; 
- 50% vergoeding van je ziektekostenverzekering; 
- bedrijfsauto (mogelijkheid om privé mee te rijden)/ km vergoeding; 
- overuren en reisuren regeling; 
- vergoeding voor overnachting; 
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- 8% vakantiegeld; 
- 25 vakantie dagen en 13 ADV dagen per jaar (fulltime); 
- ontwikkelingsbudget; 
- open organisatie en je wordt onderdeel van een team van 2; 
- goede pensioenregeling conform cao; 
- mogelijkheid tot een langdurige samenwerking. 
 
Enthousiast? 
We ontvangen graag je CV en motivatie via EASBV-Recruitment@easchangesystems.com 
Mocht je nog vragen hebben of wil je meer informatie ontvangen, neem dan even contact op met mij, 
Karin ’t Hart, HR Officer. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-25336487 
 

Acquisitie door Werving & Selectiebureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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