Junior/Senior support monteur (32/36 uur)
Voor het versterken van ons service- en supportteam zoeken wij een ervaren collega.
Help je graag klanten telefonisch en op locatie? Heb je interesse in het assembleren
van simulatoren? Heb je 2 rechter handen en een klik met elektrotechniek en ICT? En
werk je graag aan innovatieve projecten die bijdragen aan een meer veilige en
duurzame wereld? Bel of mail ons dan!
Wie ben jij?










Je hebt minimaal een MBO opleiding
Je hebt interesse of ervaring met elektronica
Werkervaring in een assemblage en/of support is een pré
Je bent flexibel en klantgericht
Je kunt zelfstandig en precies werken
Je bent op zoek naar een uitdaging met veel vrijheid
Je bent een enthousiaste teamplayer
(Senior) Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in assemblage en/of support
(Senior) Je hebt een rijbewijs B (rijbewijs C of D is een pré)

Wie zijn wij?
Green Dino is een simulatie ontwikkelaar sinds 1994. Ons team bestaat uit
getalenteerde 3D specialisten, programmeurs, engineers en supportmedewerkers die
voor het optimale resultaat gaan. Voor bedrijven en overheden leveren we innovatieve
3D simulatie en autonoom vervoer oplossingen die bijdragen aan een meer veilige en
duurzame wereld. Wij bieden een afwisselende baan waarin je veel contact hebt met
klanten in binnen en buitenland.
Werkzaamheden:








Support en servicewerkzaamheden (bij klanten en) op ons bedrijf
Opbouwen en testen van simulatoren
Signaleren en verhelpen van storingen
Ondersteuning bij verhuur en demonstraties
Meewerken aan nieuwe hightech hardware oplossingen
(Senior) Installeren van software
(Senior) Informatie verstrekken, afspraken maken

Wij bieden jou:








Informele, energieke werksfeer met leuke collega’s
Veel verantwoordelijkheid en afwisseling in je werkzaamheden
Interne opleiding
Nieuw kantoor en werkplaats op de bruisende Campus van Wageningen
Universiteit
Vast contract (werkweek van 36 uur)
Een aantrekkelijk salaris
Eindejaarsuitkering

Interesse?
Kom eens langs om kennis te maken. We ontvangen ook graag je CV met motivatie op
info@greendino.nl

