
Medewerker Technische Dienst 

 

Functieomschrijving 

Wil jij deel uitmaken van een klein en enthousiast team, waar jij verantwoordelijk bent voor het 
uitvoeren van reparaties aan (huishoudelijke)espressomachines in je eigen technische dienst 
ruimte? Dan is deze job echt iets voor jou! Euroquick is op zoek naar een zelfstandig medewerker 
voor de technische dienst. 

Werkzaamheden: Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk voor het volledig 
afhandelen van reparaties. Hieronder verstaan we ook het maken van een prijsopgave via de 
computer, e-mail en het voeren van een telefoongesprek met de klant. 

Naast het repareren assisteer je je collega’s ook regelmatig in het magazijn met de inkomende en 
uitgaande zendingen espressomachines en onderdelen. 

Functie-eisen 

Voor deze leuke en afwisselende baan zoeken wij iemand die: 

• relevante werkervaring heeft in de techniek of bereid is het vak te leren 
• in het bezit is van een VMBO diploma 
• de Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift. Engels is een pré. 
• in het bezit is van een autorijbewijs B 

 
Wat bieden we jou? 

Je komt bij ons terecht in een enthousiast team van vijf medewerkers waarbij er veel aandacht 
besteed zal worden om je goed in te werken. Jouw bijdrage in dit team is dus belangrijk en je 
werk wordt gewaardeerd. Je krijgt een afwisselende functie en klanten zijn dankbaar wanneer jij 
hun espressomachine hebt gerepareerd. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Technische Groothandel. Jouw aanvangssalaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en 
werkervaring, tussen € 1.800 en € 2.250 bruto per maand. Je krijgt een jaarcontract met het 
vooruitzicht op een vaste aanstelling. En, vanzelfsprekend drink je voortaan bij ons de lekkerste 
koffie! 

Bedrijfsprofiel 

Euroquick BV is exclusief distributeur binnen de Benelux van een aantal merken 
espressomachines voor thuisgebruik. Ons bedrijf bestaat inmiddels ruim 18 jaar en is 
toonaangevend in de markt van gespecialiseerde ‘Italiaanse’ espressomachines zoals je kunt 
zien op onze website www.euroquick.nl . Het team waarvan jij deel uit maakt bestaat uit 5 
enthousiaste mensen. Tot onze klanten behoren vele koffie-en thee speciaalzaken, luxe 
kookwinkels, bekende warenhuizen en internetbedrijven. 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en wil je direct aan de slag? 
Stuur dan je brief met CV naar info@euroquick.nl . 
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