
 

Bronneberg is sedert 1946 wereldwijd een bekende speler op de recycling markt. De Bronneberg 
recycling machines zijn onderscheidend op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatieve 
technieken. Bronneberg biedt totaaloplossingen voor de recycling industrie. Bronneberg ontwikkelt, 
produceert en verkoopt machines voor het recyclen van schroot, metaal, auto’s, kabels en karton. 
Onze producten lopen uiteen van kleine kabelpellers die de isolatie van elektriciteitskabels strippen 
tot zeer grote schrootpersen en scharen die ijzer- en metaalschroot verwerken onder de zwaarste 
omstandigheden. 
 
Bronneberg ontwikkelt en produceert haar befaamde Bronneberg recycling machines deels in eigen 
huis. Daarnaast voert Bronneberg het agentschap voor diverse wereldwijd gerenommeerde merken 
in de recycling industrie. 
 
Ter versterking van het bedrijfsbureau zijn wij op zoek naar een proactieve en zelfstandige 
 

Service Coördinator m/v 
 
In de functie van Service Coördinator bent u mede verantwoordelijk voor de volgende 
werkzaamheden: 
 

• Het efficiënt en effectief inplannen en voorbereiden van reparatie-, onderhouds- en inspectie 
activiteiten op locatie ten behoeve van een breed scala aan machines en/of installaties.  

• Het aannemen van service opdrachten aannemen en telefonisch verzorgen van technische 
ondersteuning. 

• Overleggen met monteurs over de aangenomen service opdrachten 
(problemen/oplossingen.  

• Monteurs voorzien van alle (technische) informatie bij vertrek of op locatie.  
• Calculeren en offreren van reparatie-, onderhouds- en inspectie werkzaamheden en/of  

projecten.   
• Contact onderhouden met klanten en toeleveranciers gedurende het traject.  
• Zorgdragen voor de financiële afhandeling van de uitgevoerde werkzaamheden en /of 

projecten op locatie.  

Kennis en vaardigheden 
• u beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau met enkele jaren relevante 

werkervaring; 
• u heeft een opleiding HTS, Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; 
• u heeft goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Engels en Duits; 
• u heeft een internationale en servicegerichte instelling en een probleemoplossend 

vermogen; 
• u bent flexibel, klantgericht, stressbestendigheid en een teamplayer; 
• ervaring met en kennis van machines voor de maakindustrie is een pré; 
• de functie vraagt een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 



 

 
Persoonskenmerken: georganiseerd en gestructureerd, stressbestendig, sociaal en empathisch, 
service en klantgericht, leergiering, praktisch ingesteld, probleemoplossend vermogen, accuraat, 
resultaatgericht, zelfstandig en geen 8 tot 5 mentaliteit. 
 
Wij bieden een afwisselende baan met veel ontwikkelingsmogelijkheden. U komt te werken in een 
prettige, informele sfeer, waarbij veel ruimte is voor eigen initiatief. 
 
T +31(0)492-591900 F +31(0)492-543045 E info@bronneberg.nl W www.bronneberg.nl  
 
Interesse in deze functie? Stuur een motivatiebrief met CV naar hr@bronneberg.nl.  
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