
                                                                     
 
 
Stöpler Instrumenten & Apparaten is 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. 
 
Wij zijn voor de afdeling Service op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte: 
  

Assistent Service Coördinator m/v 
40 uur per week 

 
Je bent op de afdeling Service het eerste (telefonische) aanspreekpunt voor de klant en leverancier 
en medeverantwoordelijk voor de coördinatie van de serviceactiviteiten. Je werkt direct samen met 
de service coördinator. Als spin in het web ga je voor een hoge klanttevredenheid door een optimale 
service te leveren.  
Wij komen graag met je in contact als je echt servicegericht bent, over goede communicatieve 
vaardigheden beschikt en een proactieve houding hebt. Voor een optimale service naar onze klanten 
bouw je snel kennis op van de door Stöpler geleverde en/of beheerde medische apparatuur. 
 
Tot je belangrijkste verantwoordelijkheden behoren: 
• Centraal aanspreekpunt voor klant, leverancier en engineers.  
• Medeverantwoordelijk voor de coördinatie van alle serviceprocessen.  
• Het opstellen van de (service) planning. 
• Het maken en verwerken van serviceopdrachten. 
 
 
Je beschikt over de volgende kwaliteiten: 
• Afgeronde MBO-opleiding en minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (bij 

voorkeur in de medische techniek). 
• Flexibele (enthousiaste) werkinstelling. 
• Verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Inlevingsvermogen in de situatie bij de klant. 
• Verkoop- en onderhandelingsvaardigheden. 
• Bij voorkeur bekend met het gebruik van een assetmanagementsysteem. 
• Technisch inzicht of affiniteit met techniek. 
• Ervaring met MS Office (Word, Excel). 
 
 
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed en je bent woonachtig in de omgeving van Utrecht. 
 
 
  



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 moet je 
zeker solliciteren. Voor inhoudelijke informatie over bovenstaande vacature kun je contact opnemen 
met Gerben van Binsbergen, Manager Service, telefoon +31 (0)30 264 49 50. 
 
Je reactie, graag voorzien van je cv en informatie over je beschikbaarheid, 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. 
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