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Mortara Instrument BV is de Nederlandse verkooporganisatie en een 100% dochter van het 
Amerikaanse Mortara Instrument INC, gevestigd in Milwaukee, VS. Recent is Mortara overgenomen 
door het Amerikaanse Hill-Rom. De afgelopen jaren heeft Mortara zich ontwikkeld tot één van de 
hoofdrolspelers op de cardiologie markt van diagnostische electrocardiografie (ECG). De te 
onderscheiden marktsegmenten zijn Gezondheidszorg, Clinical Research en OEM. 

 
Mortara Instrument BV is in Nederland voornamelijk actief in het segment gezondheidszorg. Onze 
klanten zijn ziekenhuizen, privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra, huisartsen, Arbo-
diensten, revalidatie- en sportklinieken. Mortara Instrument BV is opgericht in 1992 en is sinds 
2008 gevestigd te Best. Vanwege vertrek van een van onze service engineers zijn wij per direct op 
zoek naar een 

 

SERVICE ENGINEER FULLTIME 
 
De functie 
Je assembleert en configureert medische apparatuur voor ECG onderzoek, biedt technische 
assistentie bij leveringen, demonstraties en proefplaatsingen. Je voert correctief en preventief 
onderhoud uit op kantoor en maakt hiervoor de benodigde protocollen. Je verwerkt bestellingen 
van onderdelen en supplies. Je geeft ondersteuning aan klanten bij technische vragen. Dit alles 

met een grote mate van zelfstandigheid. Na een inwerkperiode ga je ook werkzaamheden 
verrichten bij klanten op locatie in Nederland. 

 
Je profiel 
Wij zoeken een enthousiaste en servicegerichte collega met een voltooide technische opleiding 
(elektronica, mechatronica, computertechniek) op MBO+/HBO niveau.  
Het is een pré als je ervaring hebt met medische apparatuur, een gemotiveerde (toekomstige) 

schoolverlater vragen we met klem om ook te solliciteren. Je hebt kennis van moderne 
datacommunicatie technieken en operatingsystemen. Verantwoordelijkheidsgevoel, analytisch 
inzicht, goede sociale en communicatieve vaardigheden en een nauwgezette werkwijze zorgen 
ervoor dat klanten jou als professional herkennen. Je beheerst de Engelse taal in woord en 
geschrift. In verband met een goede bereikbaarheid woon je bij voorkeur niet verder dan 30 
minuten van ons kantoor. Je hebt rijbewijs B. 

 
Ons aanbod 
Wij bieden een leuke afwisselende baan met een salaris overeenkomstig opleiding en ervaring, 
goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer in een klein maar hecht en zeer gemotiveerd 
team met op termijn een bedrijfsauto. 

 
Belangstelling? Stuur dan een e-mail met motivatie en CV aan directie@mortara.nl. Heb je vragen 

dan kun je contact opnemen met de heer F. Baijens, tel. 0499-377310. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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