
Service technicus buitendienst 

Zoek jij verantwoordelijkheid, vrijheid en uitdaging? Heb je verstand van techniek en kun je goed 

overweg met klanten? Dan zoeken wij jou, kom op de koffie! Wij willen met je praten.  

Wie zijn wij? 

Laten we eerst onszelf aan je voorstellen. Wij zijn DEUTZ Netherlands, dochteronderneming van DEUTZ 

in Keulen. DEUTZ is de oudste en grootste onafhankelijke motoren fabrikant ter wereld en heeft een 

goede, wereldwijde reputatie in de markt. De industrialisatie van de verbrandingsmotor is bij ons 

begonnen. DEUTZ staat natuurlijk ook voorop bij de ontwikkeling van moderne aandrijfsystemen. Het 

succes van DEUTZ Netherlands is gebaseerd op méér dan het leveren van dieselmotoren, gasmotoren en 

elektrische aandrijfsystemen: een deskundig advies, een professionele begeleiding en een meer dan 

uitstekende service. Dit is waar ons enthousiaste team van ongeveer 30 collega’s in Nederland dagelijks 

voor staat.  

En voor die uitstekende service aan onze groeiende klantenkring zijn we op zoek naar jou: 

Als Service technicus buitendienst ben je ons visitekaartje. Je bent dé technische man voor diagnoses en 

technische problemen. Je verricht reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan DEUTZ motoren, die 

toegepast worden in verschillende machines zoals bijvoorbeeld kranen, landbouwmachines, treinen, 

vliegtuigslepers etc. Omdat wij in velen sectoren actief zijn is ons klantenbestand zeer divers en hard 

groeiend. Dus veel variatie, vrijheid en verantwoordelijkheid in jouw werkdag! Zo kan je starten op 

Schiphol voor onderhoud aan een aggregaat en eindigen met je voeten in de klei voor het repareren van 

de motor van een shovel.   

Jouw profiel  

• Je werkt systematisch waardoor je een efficiënte diagnose kan uitvoeren  

• Je bent zelfstandig, probleemoplossend en kwaliteitsbewust. 

• Je bent breed technisch ontwikkeld. 

• Je hebt ervaring, of wil ervaring opdoen met, met moderne motortechnieken, en dus het stellen 

van technische diagnoses en het oplossen van complexe, sterk uiteenlopende storingen.   

• Je beschikt over administratieve vaardigheden.  

• Je bent representatief en weet om te gaan met de hoge mate van vrijheid en 

verantwoordelijkheid.  

• Je hebt MBO werk en denk niveau.  

• In het bezit van een Rijbewijs B. 

 

Wat bieden wij?                    

Wij bieden een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder 27 verlof- en 13 ATV-dagen, en 

werken conform de Metalektro CAO. Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden, bieden wij een 

dynamische en zelfstandige functie binnen een sterke, zeer klantgerichte en moderne organisatie 

waarbij er volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling binnen een enthousiast team.  



Een (voortdurend) technisch trainingsprogramma bij ons moederbedrijf DEUTZ AG in Keulen maakt deel 

uit van jouw loopbaanontwikkeling. Door het vertrouwd raken met innovatieve technologie en het 

verder professionaliseren van jouw vaardigheden zorgen wij ervoor dat jij het beste uit jezelf kunt blijven 

halen. 

Solliciteren voor de functie Service Monteur Buitendienst? 

Herken je jezelf in het functieprofiel en wil je ons team komen versterken? Stuur dan je cv en een korte 

motivatie naar Natasja.bosman.ext@deutz.com. Voor vragen bel/app op het nummer 06-37416623.  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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