
Service Engineer 
 
 

 

Spaans Babcock B.V. is een NEN-, ISO-9001:2000 en VCA** gecertificeerde onderneming 
gespecialiseerd in waterzuivering apparatuur en waterkrachtvijzels. De onderneming 
heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk geprofileerd door naast de traditionele 
afvalwaterzuiveringsmarkt ook activiteiten in de waterkracht/Hydro te ontwikkelen. 
Kernactiviteiten zijn het ontwerpen en leveren van vijzelpompen/generatoren, beluchters 
en fijnroosters voor onder andere waterzuiveringsinstallaties/pompstations. Daarnaast 
levert de onderneming service en reservedelen voor de meer dan 35.000 door haar 
geproduceerde installaties. Spaans Babcock groeit en vorig jaar is er een nieuw 
duurzaam hoofdkantoor gekomen in Balk. De onderneming heeft vestigingen in meerdere 
landen met in totaal ruim 150 werknemers. (www.spaansbabcock.com) 

 
Voor onze afdeling Service zijn we op zoek naar een: 

 
SERVICE ENGINEER BINNENDIENST 
 
Functieomschrijving 
De afdeling Service houdt zich wereldwijd bezig met het in bedrijfstellen, onderhouden, 
repareren en servicen van vijzelpompen, vijzelgeneratoren, fijnroosters en beluchters. De 
Service Engineer zal zich in hoge mate bezig houden met de dagelijkse afhandeling van 
service aanvragen en storingsmeldingen alsmede de logistieke afwikkeling van de 
opdrachten. 
De Service Engineer is verantwoordelijk voor: 
� het maken van afspraken met nieuwe en bestaande prospects en completering van 

het prospectbestand; 
� het signaleren en benutten van commerciële kansen in overleg met de Area sales 

 manager; 
� het maken van voorstellen en het uitbrengen van offertes; 
� zorgvuldige opvolging van alle uitgevoerde activiteiten en acties. 
 
Vereisten 
� Afgeronde MBO+ of HBO-opleiding (technisch/ commercieel); 
� Ervaring in een soortgelijke functie is een pré; 
� Goede beheersing van Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Frans is een 

pré; 
� Teamplayer, communicatief en organisatorisch sterk; 
� Klant- en resultaatgericht met commerciële feeling; 
� Accuraat, discreet, doorzetter; 
� Geduldig, stressbestendig; 
� Vaardig in Word en Excel 

 
Functie-eisen 
� Afgeronde MBO-opleiding Werktuigbouw, maar bij voorkeur HBO 
� Bij voorkeur ervaring met AutoCad en Inventor 
� Vaardig met Word en Excel 
� Creatief en flexibel 
� Bij voorkeur beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 

Informatie: 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer  
E. van Lingen, Service Manager; telefoon 0514 608282. 


