Field Service Engineer m/v
Job title

Company Department

Company location

Field Service Engineer m/v

Customer Service
(Benelux)

Eindhoven
(Nederland)

De BLM GROUP (www.blmgroup.com) is als Italiaanse machineproducent, met meer dan 600
werknemers, één van de grootste familiebedrijven van Italië. Met producten voor buigen,
lasersnijden, eindvervorming, zagen en software, worden de processen van de
buisbewerkingen afgedekt. De BLM GROUP heeft meer dan 60 jaar ervaring in de
buisverwerkende industrie en met duizenden toepassingen over de hele wereld, leidend in haar

markt. Het hoofdkantoor bevindt zich in Cantù (CO) Italië en met productielocaties in Cantù en
Levico Terme (TN).
Voor ons serviceteam in de Benelux zijn we op zoek naar een Field Service Engineer m/v.
De ideale kandidaat heeft een sterke technische achtergrond, ervaring als Field Service
Engineer, passie en enthousiasme voor CNC machines en productieprocessen.

Je hoofdtaken:
 Uw belangrijkste klant- en serviceactiviteiten: machine installaties en inbedrijfstellingen,
machine- en gereedschapstests; reparatie- en onderhoudsactiviteiten van machines en
installaties; after services; werkzaamheden bij klanten in Nederland, België en
Luxemburg;
 Trainingen: gebruikerstrainingen aan CNC machines en relevante software, zowel in
Italië en op locate bij de klant;
 Een pro-actieve klantenondersteuning, continue te willen verbeteren en zorgdragen voor
een hoge klanttevredenheid.

Uw profiel:
 Een technische studie (HBO niveau) werktuigbouw, mechatronica of vergelijkbare
opleiding met relevante werkervaring met CNC machines;
 Afﬁniteit met machines, industriële automatisering, buistechnologie en/of
lasersnijtechniek is een pré;
 Onderscheidende servicegerichtheid en communicatief sterk;
 Software skills – programmering CADCAM – 3D;
 Goede kennis van het Nederlands en Engels (B1) in woord en geschrift, Duits en/of
Italiaans is een Pré.

Preferential requirements:
 Knowledge of the laser technology and its applications;
 Knowledge of the metal-bending technology and mechanical forming technology;
 Knowledge of mechanical processing through CNC machinery;
 Previous experience as Service Engineer in CNC machineries or in automation systems;
 2nd foreign languages: Italian, speaking, reading and writing (level B1 in EU
classification)

Interesse?
Stuur dan uw Curriculum Vitae in het Engels, met salarisindicatie èn uw beschikbaarheid naar
het volgende e-mailadres hr@blmgroup.it – Mrs. Simona Coscia (HRM). Voor vragen kunt u
contact opnemen met René Hazenberg op tel. +31 648 327337

