
Belparts is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en het vermarkten van componenten voor de automatische regeling van HVAC systemen 
in gebouwen. Met haar Dynamic Flow Networking concept, introduceert Belparts een nieuwe methode voor de comfortregeling & het energiebeheer 
in gebouwen. Belparts’ continue productinnovatie wordt gedreven door concrete noden in de markt en vertrekt vanuit een permanente zoektocht naar 
een hoger comfort voor de gebruiker in combinatie met een lager energieverbruik en lagere life-time kosten. Haar home markets België, Nederland, 
Luxemburg en Frankrijk bedient Belparts sinds de oprichting in 1987 via haar eigen verkooporganisatie. Daarbuiten bouwt Belparts aan een netwerk 
van internationale partners. Om onze verdere groei te ondersteunen zoeken we een m/v:

FIELD SERVICE ENGINEER
Wil je jouw technische ambitie waarmaken in een innovatieve omgeving?  

 Dit is jouw kans!

Functieomschrijving
	Op basis van een telefonische diagnose maak je een grondige voorbereiding van jouw technische interventies (verzamelen van juiste onderdelen  
 en  versies van besturing software, eventueel uitvoeren van een aantal hydraulische testen in ons testlabo).
	Je voert op een autonome manier interventies uit bij de klant, eventueel met ondersteuning van specialisten vanop kantoor.
	Je verzorgt een nauwkeurige en transparante verslaggeving na jouw uitgevoerde interventies (gebruikte materialen, gepresteerde uren, gemaakte  
 afspraken met de klant).
	Je doet de voorbereiding van interne demonstraties en maakt de testopstelling klaar voor  het klantenbezoek of een interne opleiding.
	Je voert testen uit op prototypes of afgewerkte producten in ondersteuning van jouw collega’s uit het ontwikkelingsteam.
	Je overlegt intern met collega’s uit verschillende afdelingen (facturatie, productie, ontwikkeling, sales).
	Je blijft sporadisch overnachten op verplaatsing bij een grotere interventie (vb Luxemburg of Frankrijk, gemiddeld 1 nacht per maand)

Profielomschrijving
	Je behaalde bij voorkeur een bachelor diploma met een technische affiniteit (Meet & Regeltechniek, Electro Mechanica, Elektronica, HVAC,…).
	Ervaring is geen must, maar kan een meerwaarde zijn.
	Je hebt een uitgesproken technische interesse en probeert graag op een proactieve manier dingen uit in diverse domeinen (mechanisch,  
 elektronisch en hydraulisch).
	Je bent een vlotte communicator met zowel klanten als met interne collega’s en weet jouw stijl hier op aan te passen. Je kan op een constructieve  
 manier assertief te zijn.
	Je bent in staat een technisch probleem op een logische manier te analyseren.
	Je beheerst vlot de Nederlandse taal en kan je voldoende vlot mondeling uitdrukken in het Engels. Andere bijkomende talen zijn een plus 
 (Frans, Duits).

Aanbod
	Belparts biedt je een boeiende en uitdagende functie als Field Service Engineer.
	Je komt terecht in een innovatief familiebedrijf met een no-nonsense mentaliteit en enorm groeipotentieel.
	Je vindt er een team van enthousiaste collega’s die met hoge betrokkenheid meebouwen aan onze groei.
	Je krijgt een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen en diverse extralegale voordelen.
	Daarnaast krijg je een doorgedreven opleiding over onze producten, oplossingen en werkmethodes.

Interesse?
We kijken er naar uit om van jou te horen. 
Ons hoofdkantoor is gelegen in Rotselaar (in de buurt van Leuven). Bel voor meer info naar +32 (0)16 26 93 00 en vraag naar Karel Lazou.
Stuur jouw Curriculum Vitae en motivatiebrief naar Belparts NV ter attentie van Dhr. Karel Lazou, Recruiter, Wingepark 4 te 3110 Rotselaar of stuur 
een e-mail naar hr@belparts.com met vermelding van de job omschrijving.


