
JUNIOR TECHNIEKER 
VLAANDEREN 

Functie: 

Door de verdere groei van Presa zijn we direct op zoek naar een nieuwe collega Junior Field 

Service Engineer. Je wordt goed omringd en krijgt een uitgebreid opleidingstraject. Een 

afwisselende technische job met veel vrijheid waarbij jouw vakdeskundige kennis van het 

productassortiment doorslaggevend is voor het succes bij de klanten. Presa staat bekend 

om zijn expertise, snelle opvolging van vragen en het bieden van snelle en goede 

oplossingen. Hiervoor moet je oprechte interesse hebben in de producten en de 

toepassingsgebieden daarvan. Je wilt je graag verdiepen, snappen hoe het werkt en vindt 

het leuk om dat over te brengen bij de klanten. Het huidige technische team bestaat uit 9 
mensen. 

Wat ga je doen? 

 Installeren en onderhouden van codeerapparatuur in Vlaanderen.

 Verhelpen van storingen bij klanten.

 Geven van technisch advies aan klanten zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen

werken.

 Uitvoeren van gevarieerde werkzaamheden die gericht zijn op mechanische,

softwarematige en elektrotechnische taken.

 Deel uitmaken van een gespecialiseerd team.

Gewenst profiel: 

 Je hebt een opleiding afgerond in bij voorkeur elektromechanica of electronica.

 Je hebt 3-5 jaar werkervaring in een technische buitendienstfunctie, bijvoorbeeld in

de elektronica of mechanica.

 Ervaring in de inkjettechnologie is een pluspunt.

 Je bent enthousiast en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

 Je vindt het een uitdaging een prettige relatie met de klanten op te bouwen en te

onderhouden.

 Je vindt het leuk om onderweg te zijn en op verschillende locaties te werken.

 Je bent zelfstandig, leergierig en positief ingesteld.

 Je bent in bezit van een B-rijbewijs.
 Tweetaligheid is een pluspunt.

Wij bieden: 

 Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een full-time arbeidsovereenkomst van

onbepaalde duur.

 Een goed gestructureerd werkkader en een degelijke ondersteuning tijdens de

inwerkperiode.

 Een uitdagende functie en een ruime verantwoordelijkheid.

 Volop bewegingsruimte in je dagelijks werk.
 Een afwisselende job in een dynamische ploeg.



Herken je jezelf hierin? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 

Interesse in deze uitdagende job? 

Presa biedt je de nodige bewegingsruimte in jouw dagelijkse werkzaamheden alsook 

interessante arbeidsvoorwaarden in een ambitieuze, kwaliteitsgerichte organisatie met een 
goed imago. 

Stuur je CV naar mpeeters@presa.com of neem telefonisch contact op met Marc Peeters, 

Operations Manager via 02/657.02.22.  
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