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Service Technicus

Functie omschrijving 
Als Service Technicus bij Powerflex heb je als (hoofd)taak het 
vervangen van industriële- en hydrauliekslangen op locatie 
van diverse soorten machines en voertuigen. Denk hierbij 
aan vrachtwagens, grondverzetmachines, intern transport 
enz, maar ook scheepvaart (binnenvaart, zeevaart en 
Offshore activiteiten), dus een zeer breed scala van 
marktsegmenten.

Daarnaast vervul je een betrokken en actieve 
ambassadeursrol van Powerflex Hose Services. Hierin zien we 
je graag in een spilfunctie bij het onderhouden van onze 
bestaande klanten. 

Welke competenties heb je nodig?
Als je service technicus bij PowerFlex wilt worden, is het 
handig als je in ieder geval deze eigenschappen en 
competenties in huis hebt:

• Minimaal een technische opleiding op LBO/MBO niveau.
• Creatief handelen en vooral probleem oplossend vermogen
zijn één van jouw sterke eigenschappen.
• Ons bedrijfscredo “Flexible in Solutions” staat jou op het lijf
geschreven.
• Geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden en bereid
zijn tot het meedraaien in een 24 uurs storingsrooster.
• Je bent minimaal in bezit van rijbewijs B.

Voor de regio groot Amsterdam zijn wij op zoek naar een Service Technicus.
KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

• Je hebt een gezonde dosis motivatie en weet jouw

enthousiasme over te brengen op anderen.

• Je bent in bezit van minimaal VCA basis of hebt de

bereidheid om deze te halen.

• Je staat open voor opleidingen. Denk hierbij aan Offshore

trainingen en andere aan jouw dagdagelijkse taken

gerelateerde opleidingen / cursussen.

• Op verzoek van je leidinggevende (Hose Center Manager)

ben je ook bereid om je inzet te tonen aan onze balie of in

de slang assemblagelijn.

Wij bieden jou het volgende:
• Een zeer uitdagende en zelfstandige functie binnen een

kleine dynamische organisatie met zeer korte lijnen.

• Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Een eigen, volledig ingerichte service bus.

• Interne op- en begeleiding.

• Bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast

dienstverband.

Ben je enthousiast geworden over deze vacature of wil je 

graag wat aanvullende vragen stellen, neem dan gerust 

contact met ons op via 0294 450 200 / sales@pflex.eu.  




