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(Field) Service & Support Engineer 
Voor onze ambitieuze groeiplannen zijn wij op zoek naar versterking in het Service & Support team. Jouw rol 

binnen VertiDrive is cruciaal. Er voor zorgen dat onze klanten en partners goed getraind het veld in kunnen is 

jouw missie. Word jij onze nieuwe Robot Champion? Lees dan verder!  

 

Over VertiDrive 

VertiDrive ontwikkelt en produceert semi-automatische robotische oplossingen die het dagelijkse werk in de 

oppervlaktebehandeling industrie vereenvoudigen, verbeteren en versnellen. De VertiDrive oplossingen worden 

voornamelijk gebruikt in tankopslag, maritieme, en offshore-industrie. Veiligheid, kwaliteit en efficiëntie staan 

centraal in de ontwikkeling. De oppervlaktebehandeling industrie staat aan de vooravond van een transitie welke 

gedreven is door de vraag van klanten om sneller meer maatschappelijk verantwoordelijk en milieuvriendelijk te 

gaan werken. VertiDrive haar klantenkring bevindt zich voornamelijk in de contracting business. Service en 

ondersteuning staan centraal  

 

Wat ga je doen? 

Als (Field) Service & Support Engineer ben je onder andere verantwoordelijk voor: 

 

 Service en troubleshooting leveren aan gebruikers op mechanisch en elektronisch vlak. Jij bent het eerste 

aanspreekpunt voor klanten die problemen melden. 

 Product demonstraties in Rotterdam of op locatie bij de klant  

 Trainen van eindgebruikers en sales partners op locatie bij de klant.  

 Ervaringen uit het veld als input leveren voor productontwikkeling. 

 Uitvoeren van FATs. 

 Indien nodig ben je ook inzetbaar voor assemblage werkzaamheden. 

 

Je gaat samenwerken met onze Senior Implementation Specialist en komt zo alles te weten over hoe de 

VertiDrive robots in elkaar zitten en hoe deze op een meest efficiënte en effectieve manier gebruikt kunnen 

worden. Na het compleet beheersen van alle aspecten van het gebruik en onderhoud van de robot maak je dit 

eigen en weet je dit op een laagdrempelige manier over te brengen bij anderen. 
  
  

 

Wat neem je mee? 

 HBO denk/werk niveau (bij voorkeur in de richting van Mechatronica). 

 Bereidheid om veel te reizen. 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in een internationale service omgeving. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 B-Rijbewijs. 

 VCA-VOL of bereid dit te behalen. 

 SIR certificering (hogedrukspuiter & Machinist). 

 Kennis van oppervlaktebehandeling abrasive/grit en waterblasting is een pre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@vertidrive.nl
http://www.vertidrive.com/


 

VERTIDRIVE B.V.  |  GIETERIJWEG 15  |  3089 JZ ROTTERDAM  |  THE NETHERLANDS 

T +31 (10) 763 02 00  |  E INFO@VERTIDRIVE.NL  |  W WWW.VERTIDRIVE.COM 

CHAMBER OF COMMERCE 24448205  |  VAT NL 8201.77.064.B01 

 

In all cases where we act as provider or supplier, our offers, orders placed with us, and agreements concluded with us are subject to the conditions and requirements laid down by the Netherlands Metal Association (the ‘Metaalunievoorwaarden’). These 
conditions and requirements are filed with the registrar of the District Court of Rotterdam. 

Wat biedt VertiDrive  

• Passend salaris afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring.  

• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden bij een groeiende organisatie. 

• Riante vergoedingen voor buitenlandreizen. 

• 25 vakantiedagen.  

• Een fulltime dienstverband.  

 
Je komt te werken in een enthousiast team met vindingrijke collega’s die houden van aanpakken. Enthousiast? 

We ontvangen jouw sollicitatie graag! Voor meer informatie bel je met Maarten van Geuns via 06-30709799 of 

stuur je sollicitatie naar m.vangeuns@vertidrive.nl 
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