Service Manager
Kun jij onze klanten ontzorgen en ondersteunen bij de productie van groene energie?
Is het voor jou een uitdaging om met jouw technische talent in combinatie met jouw organisatie
talent slimme oplossingen te zoeken? En voel jij je thuis in een dynamische, internationale,
commerciële en administratieve functie? Dan is deze uitdagende functie op jouw lijf geschreven. Wij
zoeken namelijk een Service Manager voor onze groen gas installaties.
Wat jij voor ons doet?
Samen met de service engineers verzorg je de gehele service- en onderhoudsorganisatie van de
door ons geleverde biogas opwerkingsinstallaties.
Als Service Manager ben je de centrale contactpersoon voor onze klanten. Je zorgt voor de
coördinatie van het onderhoud, serviceverzoeken, storingen en modificaties aan de nieuwste
systemen op het gebied van biogasopwerking. Het onderhoud vindt plaats op basis van de door jou
opgestelde planning, welke je afstemt met onze klanten.
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste taken:
• Je bouwt een relatie op met de klant, je herkent hun wensen en weet dit te vertalen naar het
uit te voeren onderhoud en offertes voor aanpassingen en reserve onderdelen.
• Plannen van het onderhoud en personeel en voorbereiding hiervan, inclusief voorraadbeheer.
• Inkoop en coördinatie van de werkzaamheden door toeleveranciers aan de installatie bij onze
klant.
• Organiseren, voorbereiden en administratief afhandelen van meerwerk.
• 1e aanspreekpunt voor de storingshelpdesk, coördineren van de opvolging en de afhandeling
hiervan.
• Plannen en meedraaien in de 24/7 storingsdienst (ondersteuning op afstand).
• Verdere professionalisering van de werkzaamheden en activiteiten van de afdeling.
• Je houdt marktontwikkelingen en ontwikkelingen op het vakgebied bij.
Waarom werken bij Greenmac?
Greenmac is een klein, innovatief en flexibel bedrijf dat in Europa biogasopwerkinginstallaties levert
en onderhoudt. Biogasopwerkinginstallaties produceren groengas uit biogas en dragen zo bij aan een
gezonder en schoner milieu. Greenmac kent een prettige werkomgeving door haar informele
bedrijfscultuur en er werken op dit moment 10 collega’s. De markt voor biogasinstallaties is volop in
beweging. Wij willen graag voorop blijven lopen in ons vakgebied en zijn op zoek naar een collega
met hart voor de zaak, een collega die ondernemend en enthousiast is.
Greenmac maakt onderdeel uit van de Rootselaar Groep.
De installaties bevinden zich in West-Europa; met name in Duitsland, Nederland, Zwitserland en
Zweden. De standplaats is Nijkerk.
Dit ben jij:
• Je bent sociaal vaardig en bouwt makkelijk goede werkrelaties op.
• Je werkt graag zelfstandig, maar bent ook een sterke teamspeler.
• Een HBO werk- en denkniveau
• Je hebt zowel dienstverlenende als/en resultaatgerichte eigenschappen.
• Leidinggevende capaciteiten en een commerciële instelling.
• Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en beheers je de Nederlandse én
Duitse taal in woord en geschrift. Frans is een pré.
• Een enthousiaste mensgerichte collega.
• Een aantal jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als Servicemanager en/of Service
coördinator in de procesindustrie of machinebouw.

Wat bieden wij:
• Een prima salaris plus reiskosten vergoeding.
• Een aantrekkelijke en afwisselende baan.
• Ruimte om je eigen functie vorm te kunnen geven.
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.
• Een no-nonsense omgeving met collega’s die gemotiveerd en kundig zijn.
• Meehelpen aan de verduurzaming van Europa.

Interesse? We horen graag van je!
Wil je deel uitmaken van ons team? Wij ontvangen graag je motivatie en CV per mail naar
geurt.aalderink@greenmac.nl. Heb je nog vragen of wil je eerst meer informatie ontvangen, bel dan
met Geurt Aalderink op 033 2471050 of stuur je vraag per mail.
Soort dienstverband: Fulltime

Acquisitie na aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

