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Field Engineer

FleetGO Group Ltd.

Omschrijving

Dienstverband

All-round installatiespecialist

Full-time

Geplaatst op
Als Field Engineer ben jij de spil van ons bedrijf. In heel Nederland ben jij het
technische aanspreekpunt voor onze relaties en bouw jij op grote
schaal blackboxes in, in alle soorten auto’s, vrachtauto’s en machines. In deze
brede functie heb je een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid, maar ook
verantwoordelijkheid.
Je beschikt over een relevante beroepsopleiding of hebt relevante werkervaring
binnen de autobranche, bij voorkeur in een soortgelijke functie of bij
een autogarage of inbouwbedrijf. Je beschikt over een goede beheersing van de
Nederlandse taal en hebt voldoende kennis van nieuwe complexe
personenautosystemen en onderdelen. Ruime kennis van elektronica en zaken
zoals CAN is een pré. We zoeken iemand die accuraat, gedreven, flexibel
en initiatiefrijk is en verantwoordelijkheid en betrokkenheid belangrijk vindt.

Wat ga je precies doen?

April 4, 2022

Sluitingsdatum
29.04.2022

Startdatum
In overleg

Aanstelling
Onbepaalde tijd

Locatie
Lindenhof 1, 8051 DD, Hattem,
Nederland

Jouw taken zijn onder andere:
Nieuwe installaties van onze systemen in diverse voertuigen door het hele
land
Het zelf inplannen van inbouwafspraken
Onderhoud en vervangingen bij bestaande klanten

Wie zoeken we?
MBO werk- en denkniveau
Ervaring met auto-elektronica (ervaring met CAN is een pré)
Zelfstandig
Geen 9 tot 5 instelling
In bezit van rijbewijs B
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Representatief en communicatief vaardig

Wat kun je van ons verwachten?
Als specialist op het gebied van auto elektronica ben je op zoek naar een brede
functie en heb je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt de mogelijkheid
om je kennis en kunde over te dragen op je collega’s. Parttime werken behoort tot
de mogelijkheden (28 – 32 uur per week). Je krijgt de beschikking over een auto
van de zaak, laptop, mobiele telefoon en natuurlijk het nodige gereedschap.
Een zeer leuke en afwisselende baan in een jonge organisatie met enthousiaste
medewerkers. Daarnaast bieden we:
Een vaste aanstelling
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Een prettige werksfeer in een informele werkomgeving en een jong team
Hoge mate van zelfstandigheid en veel vrijheid
Een auto, telefoon en laptop van de zaak
Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan onderaan deze pagina of
neem contact op met Joeri Westendorp.
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