
apDia bv, gevestigd in Turnhout, is een biotechnologisch bedrijf gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, de productie en de verkoop van in vitro diagnostische testen en analyzers.

Wij zijn ook verdeler van o.a. R-Biopharm en Grifols.
Onze klanten zijn hoofdzakelijk ziekenhuizen en klinische laboratoria.

Service engineer

FUNCTIEOMSCHRIJVING:

Je bent verantwoordelijk voor het herstellen en 
onderhouden van zeer geavanceerde klinische 
analyzers bij klanten op verschillende locaties in 
de Benelux. Je zorgt ervoor dat onze apparatuur in 
een topconditie is en dat de klant de best 
mogelijke ondersteuning krijgt. In een later stadium 
ben je ook verantwoordelijk voor installaties, 
validaties en trainingen wanneer nieuwe analyzers 
worden geïnstalleerd.

PROFIEL:

·   Je behaalde een Bachelor/ Master in 
    Elektronica, Elektromechanica of Biomedische  
    technologie.
·   Je hebt affiniteit met elektronica en IT
·   Je bent flexibel, autonoom, communicatief en 
    hebt een sterk doorzettingsvermogen.
·   Je spreekt Nederlands en Engels. 
    Frans is een meerwaarde
·   Je bent in het bezit van een rijbewijs type B.

JOB OVERVIEW:

·   Verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle 
    service activiteiten op technische apparatuur
·   Als deel van het technische team, zal je de   
    downtime minimaliseren en de klanten- 
    tevredenheid maximaliseren.
·   Je volgt op regelmatige basis opleidingen. Deze 
    trainingen kunnen intern, online of in het 
    buitenland zijn. Op deze manier ontwikkel jij je 
    vaardigheden op het hoogste niveau
·   Feedback krijgen van klanten is essentieel. Je 
    rapporteert deze feedback aan ons sales en
    ontwikkelingsteam om een maximale 
    klanttevredenheid  te bekomen.
·   Persoonlijke verantwoordelijkheid om op de 
    hoogte te blijven van de technologische 
    ontwikkelingen binnen het gebied waarin u 
    werkzaam bent
·   Assisteren van het salesteam bij het uitrollen 
    en uitbreiden van ons marktaandeel.
·   Reizen vereist binnen België, Nederland en 
    Luxemburg op regelmatige basis.

    
AANBOD:

Bij apDia vind je een open en inspirerende omgeving met veel kansen voor creativiteit en nieuwe ideeën. 
Vanuit Turnhout werk je in een team van gemotiveerde professionals en heb je contacten over heel Europa. 
Vanuit je functie kan je onze menselijke en sociale missie mee helpen uitbouwen. 
Wij bieden u een competitief salarispakket in overeenstemming met uw verantwoordelijkheden. 
Dit aanvullend met extra legale voordelen zoals (bedrijfswagen, GSM, Laptop,…)

Interesse? 

Stuur uw CV naar pascale.verstappen@apdia.be

Om ons team te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een service engineer.


