Schüco Nederland ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen voor onder andere ramen, deuren, en
schuifsystemen. Naast onze innovatieve producten geven wij advies en bieden wij digitale ondersteuning bij
alle fases van een bouwproject – van het eerste idee tot aan de daadwerkelijke montage. Met onze partners
hebben wij al meer dan 65 jaar door heel Nederland de meest fantastische projecten mogen realiseren. Om
dit succesvol te blijven doen zijn wij nu op zoek naar een

Service medewerker buitendienst
WAT GA JE DOEN?
•
•
•
•
•

Biedt praktische ondersteuning aan klanten bij het vervaardigen van Schüco-systemen.
Geeft trainingen in Schüco systemen en instructies aan klanten ter plaatse of via digitale systemen.
Informeert klanten over de Schüco machines en assisteert bij ingebruikname en gebruik daarvan.
Ondersteunt klanten bij de productie van nieuwe Schüco systemen
Biedt ondersteuning bij productieoptimalisatie.

•
•
•
•
•
•
•

Je bent service- en klantgericht met uiteraard een vriendelijke, zelfverzekerde en representatieve
presentatie. Daarnaast beschik je over
Praktijkervaring bij voorkeur op het gebied van aluminium raam-, deur- en gevelsystemen.
Een technische opleiding.
Leergierige instelling en bereidheid om je verder te ontwikkelen.
Affiniteit met calculatiesoftware, machinesturing en MS Office.
Een teamspeler met proactieve houding, verantwoordelijk en zelfstandig.
Zeer goede communicatieve vaardigheden.
Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands en Engels en/of Duits.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•
•

Naast leuke collega’s, waarmee je regelmatig teamuitjes hebt en waarmee je aan de mooiste
toonaangevende bouwprojecten werkt.
Een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid, die invulling geeft aan de strategie van Schüco NL
Lokaal werkveld in een internationale omgeving, waardoor je regelmatig deelneemt aan internationale
trainingen en meetings, bijvoorbeeld op ons hoofdkantoor in Bielefeld Duitsland.
Centraal gelegen en goed bereikbaar kantoor aan de A2 in Vianen.
Prima salaris passend bij je ervaring met dito secundaire arbeidsvoorwaarden.
Auto, laptop en telefoon van de zaak.

MEER INFORMATIE OF SOLLICITEREN
Neem contact op met Patricia Averson, tel. 088 2033311 of 06 2049 5566 of mail direct jouw CV met motivatie naar
paverson@schueco.nl
Schüco Groep ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen voor ramen, deuren, vliesgevels, schuifsystemen, veiligheidstechnologie en zonwering. Naast deze
innovatieve producten voor onder meer woningen en kantoren, biedt de onderneming adviezen en digitale ondersteuning in alle fasen van een bouwproject – van
het eerste idee tot aan de planning, productie en montage. Daarbij horen ook de machines voor een rationele productie en een duurzame 360° visie ten aanzien
van recycling. Met wereldwijd meer dan 6.500 medewerkers streeft Schüco naar leiderschap in de branche, met de hoogste mate van technologie en service. De
onderneming werkt er voortdurend aan nieuwe producten en services te ontwikkelen en te testen voor de gevels van uiteenlopende typen gebouwen, rekening
houdend met lokale behoeften en eisen. Wereldwijd werken 12.000 gevelfabrikanten, architecten, aannemers en investeerders met Schüco samen. Het bedrijf is
actief in meer dan 80 landen en realiseerde in 2022 een omzet van 1,9 miljard euro.

