Stöpler is een distributeur van medische instrumenten, apparaten en disposables en
toeleverancier voor ziekenhuizen en klinieken. Stöpler heeft vestigingen in Nederland, België en
Luxemburg. Stöpler Nederland is gevestigd in Utrecht-Leidsche Rijn, en voor de afdeling Service
zijn wij op zoek naar een:

Teamleider Service (m/v)
40 uur per week
Werkzaam voor de producten van endoscopische producten van Karl Storz. Opererend vanuit de
technische binnendienst met standplaats Utrecht. Met de verwachting om flexibel deel te kunnen
nemen in de buitendienst. De functie vraagt zelfstandig werkzaam te zijn in de rol als teamleider,
waarbij de begeleiding van directe collega’s een onlosmakelijk onderdeel is. Daarnaast vanuit
eigen sturing of in overleg deel te nemen aan buitendienst activiteiten.
Tot je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden behoren:
•
Coördinator Technische Binnendienst
Het opvolgen en begeleiden van het serviceproces voor de technische binnendienst.
Hiertoe behoort het aansturen en begeleiden van 3 binnendienst engineers.
•

Endoprotect
Het uitvoeren van inspectie controle bij de klanten op endoscopische optieken,
lichtkabels, instrumenten en flexibele endoscopen.

•

Gebruikersinstructie voor reiniging endoscopische instrumenten
Uitleg en instructie kunnen geven bij klanten op de CSA voor correcte reiniging en
behandeling van endoscopische instrumenten.

•

Onderhoud aan flexibele endoscopen
Het uitvoeren van inspecties en preventief onderhoud aan flexibele endoscopen.

•

Technische training Endoscopische producten
Na het volgen van producttrainingen en veld ervaring moet je in staat zijn om trainingen
op endoscopische producten te verzorgen voor klanten. Praktische aanpak en eerstelijns
kennisoverdracht naar technici in ziekenhuizen is een onderdeel hiervan.

•

Preventief en correctief onderhoud Endoscopische producten
Het zelfstandig uit kunnen voeren van preventief en correctief onderhoud op
endoscopische producten, zowel in huis als bij de klant.

Je beschikt over de volgende kwaliteiten:
 Afgeronde MBO /HBO opleiding in een technische richting.
 Commerciële affiniteit.
 Minimaal 3 jaar werkervaring in een coördinerende functie, gerelateerd aan de medische
markt is een pré.
 Stevige persoonlijkheid, met technische vaardigheden en inzicht.
 Je bent positief, flexibel, dienstverlenend en klantgericht ingesteld. Daarnaast beschik je
over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband uitstekend functioneren en bent goed in het
stellen van prioriteiten.
 Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pre
 Je bent in bezit van rijbewijs B.
Wij bieden je:
Een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische en groeiende organisatie
(met een open en informele bedrijfscultuur), waar je samenwerkt met enthousiaste en
professionele collega’s. Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en een salaris dat past bij je
ervaring. Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het
volgen van (bedrijfs-) opleidingen.
Zoek je een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen ideeën dan raden
we je aan bij ons te solliciteren. Voor inhoudelijke informatie over bovenstaande vacature kun je
contact opnemen met Gerben van Binsbergen, Manager Service, telefoon +31 (0)621511586.
Je reactie, graag voorzien van C.V. kun je richten aan Stöpler Instrumenten & Apparaten B.V.,
t.a.v. Irene Lantinga, HR Manager, Postbus 2445, 3500 GK, Utrecht of e-mail: hr@stopler.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

