
 

Kärcher marktleider in reini-

gingssystemen, producten en 

diensten; vertegenwoordigt 

kwaliteit, innovatie en duur-

zaamheid. Wij danken ons 

succes aan onze medewerkers, 

vanwege hun grote betrokken-

heid met ons bedrijf en ons 

product. 

 

Als familiebedrijf, met goed 

ontwikkelde zakelijke structuren, 

bieden wij uitzonderlijke  

carrièremogelijkheden.  

Interessante uitdagingen en 

mogelijkheden voor kennisover-

dracht zorgen voor een  

fantastisch platform voor de 

individuele carrièreplanning en 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

Wij zoeken naar de betrokken 

medewerkers die teamwork 

waarderen en, samen met ons, 

kunnen leveren wat Kärcher 

speciaal maakt: altijd het beste 

doen, zonder uitzondering. 

 

 

Omdat buitengewone prestaties vragen om buitengewone mensen. Voor ons hoofdkantoor, geves-
tigd in Made, zoeken wij voor onze afdeling Service een 
 

Meewerkend coördinator Werktuigdragers 

 
 Ontvangen, aannemen, controleren en 

beantwoorden van reparatie- en onder-
houdsopdrachten die via het service  
emailadres / service app binnen komen. 

 Dagelijks opvolgen en bijsturen van deze 
cases (service activiteiten / service  
rapporten). 

 Efficiënt inplannen, prioriteren en opvolgen 
van de service activiteiten voor de aan jou 
toegewezen service monteur(s). 

 Coördinatie van activiteiten met de product-
specialist werktuigdragers bij Kärcher  
Duitsland.  

 Het zelfstandig uitvoeren van reparaties, 
onderhoud en het oplossen van storingen 
aan diverse machines waaronder veeg-
zuigunits, werktuigdragers in de werkplaats. 

 Aanbouwen en repareren van diverse aan-
bouwwerktuigen. 

 Het gebruiksklaar maken / in bedrijf stellen 
van nieuwe machines. 

 Zelfstandige afhandeling van de administra-
tieve taken rondom de uitgevoerde werk-
zaamheden.  

 Beheer van onderdelen met betrekking tot 
de productgroep werktuigdragers. 

 Het verrichten van overige taken die in 
redelijkheid kunnen worden gevraagd. 
 

 Jouw taken zijn:  

 MBO werk- en denkniveau 4 met aantoon-
bare ervaring met mechanica, elektronica 
en hydrauliek. Achtergrond in de tuin- en 
park mechanisatie branche is een pré en je 
hebt bij voorkeur ervaring in een  
vergelijkbare functie. 

 Sterke technische affiniteit of achtergrond, 
service- en klantgericht, goede  
communicatieve vaardigheden. 

 Verantwoordelijkheidsgevoel, initiatiefne-
mer, kan anticiperen en is stressbestendig. 

 Ervaring met plannen en organiseren, kan 
teamwork bevorderend werken en is  
resultaat gedreven. 

 Het Kärcher (Sales) DNA is voor jou  
vanzelfsprekend. 

 Toewijding, verantwoordelijkheid, discipline 
en passie & ambitie zijn voor jou dé  
drijfveren voor het leveren van een top  
performance. 

 Kennis van Microsoft Office, SAP en snel 
eigen kunnen maken van CRM-systemen. 

 In het bezit van een VCA diploma. 

 Goede kennis van de Nederlandse en    
Engelse taal.  

 Jouw profiel is: 

 Een vaste baan met flexibele werkuren. 

 Een goed arbeidsvoorwaardenpakket met 
een collectieve pensioenregeling. 

 Een inspirerende werkomgeving met ruimte 
voor flexibiliteit, vrijheid en eigen verant-
woordelijkheid. 

 Een unieke werkomgeving, met een goede 
woon-werk balans. 

 Individuele ontwikkeling / trainingen en  
carrière mogelijkheden. 

 

 Wij bieden jou: 

Kärcher B.V. 

Afdeling HR  

Brieltjenspolder 38 

4921 PJ Made 

Tel: +31 76 7501 700 

E-mail: hr@nl.kaercher.com 

 

 Jouw contact 

Stuur je motivatiebrief en CV naar de HR 
afdeling, onder vermelding van referentie 
nummer: 2019-003 
 


