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Sollicitatie oproep 

SEMC Hardware N.V. is de lokale dealer voor Zwaar materieel o.a.: Hitachi Construction en 
Hitachi Mining Equipment. Onze missie is gericht op optimale service en ultieme 
klanttevredenheid.  

Ter verdere versterking van ons Hitachi Mining equipment serviceteam zijn wij op zoek naar: 

Technical Engineers 

Verantwoordelijkheden: 

- Het assembleren van nieuwe graafmachines voor klanten op locatie; 
- Het “trouble-shooten” van defecten van de machines en deze naar tevredenheid van de 

klant op te lossen; 
- Het testen van mechanische componenten en machines na reparatie of assemblage om te 

controleren dat het resultaat volgens specificatie van de fabrikant is; 
- Repareren en vervangen van defecte en versleten onderdelen; 
- Volledig op de hoogte zijn en begrijpen van technische manuals en tekeningen; 
- Bijwerken van de technische administratieve en opstellen van rapportages m.b.t 

uitgevoerde reparaties. 
- Het begeleiden van en assisteren met het opzetten van onderhoudsprogramma’s; 
- Adviezen uitbrengen m.b.t noodzakelijke onderdelen voorraden van de klant en SEMC 

Hardware; 
- Een uitstekende communicatie met vertegenwoordigers van de klanten; 
- Deelname aan voorgeschreven trainingen om een hoge kwaliteit van de service naar de 

klant toe te waarborgen; 

Functie eisen: 

- Afgeronde HBO-opleiding (PTC of Universitair –WTB) 
- Studerenden in de eindfase van PTC mogen ook solliciteren 
- BE-rijbewijs 
- Eerlijk en betrouwbaar 
- Bestand tegen werkdruk en een team player  
- Oplossingsgericht denken en handelen  
- Bereid zijn in shift verband te werken 

Wij bieden: 

- Een goed en bij de verantwoordelijkheid van de functie passend salaris; 
- Doorgroeimogelijkheden naar een leidinggevende functie; 
- Goede secundaire voorzieningen; 
- Een prettige werksfeer; 

Bij interesse: 

Sollicitatiebrieven met uitgebreide curriculum vitae uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 te richten aan: 
SEMC Hardware N.V.  t.a.v. Human Resources gevestigd a/d Kernkampweg # 36 of per email 
naar: info@semcnv.com  
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