
 
 

Bedrijfsprofiel: 
 
Melitta Professional Coffee Solutions Benelux B.V. te Gorinchem is een toonaangevende leverancier 
van volautomatische espressomachines voor de professionele markt. Hoogwaardige techniek, 
excellente koffie en een servicegerichte instelling zijn kernwaarden binnen ons bedrijf. Melitta 
onderscheidt zich door het bieden van kwalitatief hoogwaardige apparatuur voor professioneel 
gebruik. Deze is voorzien van innovatieve techniek waardoor gebruiksgemak en koffiekwaliteit 
optimaal zijn. Daarnaast is Melitta door kenmerken als betrouwbaarheid, duurzaamheid, eigentijds 
design en het leveren van een uitstekende service uitgegroeid tot een gerenommeerde leverancier 
van koffiemachines met de daarbij behorende service. Teneinde de kwaliteit van onze service te 
kunnen garanderen heeft Melitta Professional Coffee Solutions Benelux B.V. de beschikking over een 
eigen servicedienst.  

Om het succes van de organisatie verder uit te bouwen en het enthousiaste team medewerkers 
verder te versterken, zijn wij op zoek naar een: 

Service Monteur Elektrotechniek - Koffiemachines (m/v) 

woonachtig in Noord-Holland (straal van 30 km. rondom Amsterdam) 

Onze klanten, voornamelijk actief in de horeca en het bedrijfsleven kunnen een beroep doen op een 

team dat 365 dagen per jaar een probleemloze service levert.  

De werkzaamheden bestaan uit het geven van periodiek onderhoud, het verhelpen van eventuele 
storingen en het installeren van koffiemachines. Verder verwachten wij van je dat je in staat bent onze 
klanten adequaat te kunnen instrueren en adviseren. Zie voor meer informatie over onze onderneming 
de website: www.melitta-professional.nl  
 
Profiel 

• MBO of HBO werk-/denkniveau (bijv. elektrotechniek / werktuigbouwkunde); 

• kennis van espressomachines (grote pré); 

• sterk servicegerichte en flexibele instelling; 

• goede communicatieve eigenschappen; 

• hoog kwaliteitsbesef en initiatiefrijk; 

• ruime ervaring in fieldservice; 

• kennis van geautomatiseerde systemen en PC´s; 

• zelfstandig, standvastig en de durf beslissingen te nemen; 

• beheersing van de Engelse en/of Duitse taal; 

• in bezit van een geldig rijbewijs B(E). 
Ervaring in field service waarbij je per dag meerdere klanten bezocht is in dit profiel een harde eis. 
Zonder deze ervaring heeft het geen zin te reageren op deze vacature. Verder is een woonlocatie in 
de genoemde regio van primair belang. 
 
Wij bieden: 

• een gedegen introductieprogramma en een productopleiding in Duitsland; 

• repareren en onderhouden van complexe machines met daarin verschillende toegepaste 
technieken; 

• een uitdagende functie binnen een innovatieve organisatie met bijpassende 
arbeidsvoorwaarden en een informele bedrijfscultuur; 

• alle benodigde zaken als een serviceauto, onderdelen, technische documentatie, 
gereedschap, telefoon en een laptop. 

 
Heb jij interesse in deze functie? 
Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV via vacature.mpcs@melitta.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

http://www.melitta-professional.nl/
mailto:vacature.mpcs@melitta.nl

