
 

 
 
M.C. TEC levert meetapparatuur voor laboratoriumanalyse en procesmetingen (zie www.mctec.nl voor meer 
informatie). Wij leveren voornamelijk aan bedrijven in de Benelux maar ook in de overige Europese landen zijn 
wij actief.  Binnen ons bedrijf neemt de serviceafdeling een belangrijke plaats in, want kwalitatief goede en 
snelle service is zeer belangrijk voor onze klanten. I.v.m. het uitbreiden van ons leveringsprogramma zijn wij op 
zoek naar een: 

Field Service Engineer (m/v) 
Als field service engineer kom je bij verschillende klanten in de Benelux en soms uit daarbuiten. Het is een 
afwisselende, leuke, technische baan waarbij je een ambassadeur bent van ons bedrijf. Het is een flexibele job 
waarbij je veel verschillende bedrijven bezoekt maar een deel van de werkzaamheden gebeuren ook op ons 
kantoor in Giessen. Je werkt daar in een service team samen met 3 collega’s. 
 
Functie-inhoud: 

➢ Uitvoeren van onderhoud & reparaties aan laboratorium en procesanalyse apparatuur 
➢ Inbedrijfstellingen & uitleg verzorgen van nieuwe apparatuur 
➢ Technische ondersteuning voor onze klanten en verkopers 
➢ Controleren en testen van nieuwe apparatuur 
➢ Uitvoeren van testen en opstellen van testrapporten 

 
Wij vragen: 

➢ Een energieke, positieve en proactieve instelling 
➢ Servicegerichte en klantvriendelijke instelling 
➢ Eigen initiatief, flexibiliteit, zelfstandigheid, communicatief en verantwoordelijkheid 
➢ Een voltooide technische opleiding op HBO/MBO4-niveau richting Elektrotechniek / Informatie 

Techniek / Laboratorium Techniek of Procesbesturing 
➢ Mondeling en schriftelijk communicatievaardig in Nederlands en Engels (Duits en Frans is een  

voordeel) 
➢ Goede technische kennis van PC-systemen & software 
➢ Affiniteit met meetapparatuur voor laboratorium en proces 
➢ Bereidheid om te reizen 

 
Wij bieden: 

➢ Een fulltime functie (38-uur) in een kleine, plezierige en flexibele werkomgeving 
➢ Zelfstandigheid in een verantwoordelijke en afwisselende functie 
➢ Goede beloning en arbeidsvoorwaarden volgens onze CAO 
➢ Interne opleiding 
➢ Auto van de zaak 

 
Uw reactie: 
Voor meer informatie over de functie en uw sollicitatie kunt u contact opnemen met Richard Prins. Uw 
sollicitatie met CV ontvangen wij bij voorkeur per email (vacature@mctec.nl). Meer informatie over ons vindt u 
op www.mctec.nl. 
 
M.C. TEC BV 
Distributiestraat 73 
4283 JN  Giessen 
Telefoon +31-(0)183-445050  
Ook schoolverlaters zonder werkervaring met zicht op diploma zijn welkom voor een sollicitatie. Acquisitie n.a.v. 

deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.mctec.nl/

