Walterscheid Powertrain Group is wereldwijd een leverancier van slimme
aandrijflijnoplossingen met meer dan 2000 medewerkers op de vier continenten.
We leveren efficiëntie en kracht in de landbouw, bouw, mijnbouw,
bedrijfsvoertuigen en industriële markten. Walterscheid Powertrain Group is de
technologiepartner en innovatieleider voor toonaangevende, wereldwijde OEM's.
Voor ons Service Center gevestigd in Sint-Truiden zijn wij dringend op zoek naar
een Service Engineer Hydraulics.

Service Engineer - Hydraulics
Functie:
► Je ontwerpt, ontwikkelt en realiseert hydraulische systemen voor mobiele en
industriële toepassingen.
► Je bespreekt projecten met je klanten, berekent de complete hydraulische
systemen en bereidt de technische dossiers voor.
► Een belangrijk onderdeel van je taak is de werkvoorbereiding voor services op
locatie en in onze werkplaats.
► Je stelt complete hydraulische aggregaten in bedrijf zowel op locatie als in onze
werkplaats.
Je kwalificaties:
► Je hebt een technische opleiding en meer dan drie jaar een relevante
werkervaring als hydraulisch industrieel monteur. (VCA certificering)
► Je bent stressbestendig en hebt het vermogen om sterke klantrelaties op te
bouwen.
► Je werkt graag in een team maar kan ook zelfstandig werken en beslissen.
► Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels zijn pluspunten.
► Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.
Wij bieden u het beste van twee werelden - de vertrouwde sfeer van een middelgroot
bedrijf en de wereldwijde uitwisseling tussen continenten en tijdzones in een
internationale onderneming.
Naast een gezellige werkomgeving mag je ook rekenen op een aantrekkelijke verloning
en sociale voordelen.
Solliciteer nu Service Engineer - Hydraulics

We as Walterscheid Powertrain Group value diversity and therefore welcome all applications. Every applicant will be treated
fairly, and we do not accept discrimination based on gender, nationality, ethnic and social origin, religion, disability, age,
sexual orientation or identity. All decisions regarding applications and a potential employment will be based exclusively on
qualification and suitability regarding the vacancy to be filled.
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