
 

 

Junior Service Engineer 
C.N. Rood BV is de grootste onafhankelijke leverancier van technologie oplossingen voor de 
educatieve, wetenschappelijke en industriële sector in de Benelux en Zweden. Ons brede gamma 
producten en oplossingen varieert van communicatie testapparatuur, algemene test- & 
meetapparatuur tot automatische identificatie producten in combinatie met consultancy, training en 
turnkey-oplossingen, waaronder de ontwikkeling van software. 

Wij zijn op zoek naar een junior service engineer om ons team te versterken. Klantgerichtheid staat bij 
ons erg hoog in het vaandel. Als junior service engineer ga je tweede lijns werkzaamheden oppakken. 
Daarnaast heb je de ambitie om door te groeien naar een allround service engineer en heb je hier al 
de eerste kennis en ervaringen van opgedaan. Naast de werkzaamheden in ons serviceteam vormen 
magazijnwerkzaamheden een belangrijke neventaak.  

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Reparaties barcode-scanners 
 Modules vervangen 
 Diagnosticeren van technische apparaten 
 Functioneel testen van apparatuur en configureren  
 Verwerken van inkomende – en uitgaande goederen (magazijn) 
 Administratieve taken  

Wij vragen: 

 In het bezit van een MBO-4 diploma richting elektronica of vergelijkbaar; 
 Je bent zelfstandig, accuraat, proactief en hebt een technische achtergrond 
 Je vindt het leuk om in een (klein) team te werken, samen te overleggen en kennis te delen 
 Je bent allround inzetbaar en  vindt het leuk nieuwe technieken te leren. 
 Je bent minimaal 32 uur beschikbaar 
 Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift 
 Goede kennis van MS Office 
 Woonachtig in de regio Haaglanden 
 Rijbewijs is een pré 

Wij bieden: 

 Een leuk en collegiaal team 
 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract 
 Een marktconform salaris 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een goede pensioenregeling 

Interesse? 

Heb je interesse in deze functie? Mail dan je CV en motivatie naar mzwinkels@cnrood.com 

Indien je gegevens niet aansluiten bij het gevraagde profiel en de vereiste werkervaring kunnen wij je 
sollicitatie helaas niet in behandeling nemen. 

Vragen over deze functie? Bel gerust even met Peter Smit, 079-360 00 18 

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


