
 
 

 

 

 

 

 

Informatie over de organisatie 

Het bedrijf en de activiteiten: 

Pentax is over de hele wereld bekend als fabrikant van optische en 
technologische geavanceerde producten in diverse bedrijfssectoren, waaronder 
fotografische apparatuur, medische instrumenten en industriële producten 

voor controle en bewaking. Sinds 2006 is in Nederland de Medische divisie als 
zelfstandige business unit opgericht. Pentax Nederland telt nu 8 gedreven en 

professionele medewerkers en is gevestigd in Dodewaard. De afgelopen jaren 
heeft de organisatie goed gedraaid en naar verwachting zal de groei zich 
voortzetten de komende jaren. 

Pentax streeft ernaar om de leverancier te zijn die waarde toevoegt aan haar 
producten. Pentax wil de beste service verlenen en totale oplossingen bieden 

voor de uitdagingen die onze klanten ervaren in hun dagelijkse praktijk. 
Operational excellence, Product leadership en Customer intimacy zijn hier de 
kernbegrippen. 

 
Meer informatie over Pentax is te vinden op de website www.pentaxmedical.com  

 
Cultuur en sfeer binnen de organisatie: 

 
De ondernemingscultuur wordt gekenmerkt door een open, vriendelijke en 
eerlijke manier van werken en met elkaar omgaan. Naast het resultaat wordt er 

ook veel waarde gehecht aan de manier waarop dit resultaat behaald wordt. De 
medewerker staat centraal vanuit het besef dat de mens in veel gevallen de 

onderscheidende factor vormt. Het team bestaat uit 8 enthousiaste mensen die 
gezamelijk streven naar een professionele organisatie. In deze mensgerichte 
onderneming wordt van de kandidaat ambitie, gedrevenheid, klantgerichtheid en 

bovenal passie voor het resultaat verwacht. Het streven is er op gericht om 
succesvol te willen zijn in markten/situaties die continue veranderen en 

aanpassing vereisen. 
 
Informatie over de functie: 

 
Titel van de functie: 

 
Functie  : Service Technician 
Rapportage aan : Service Manager 

 
 

Organisatie/functie omschrijving 

SERVICE TECHNICIAN 
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Doel van de functie: 
 

 het uitvoeren van reparaties in de werkplaats volgens hoge standaard 
 het onderzoeken van de apparatuur om te kunnen bepalen of de reparatie 

verricht kan worden in onze eigen werkplaats of opgestuurd moet worden 

naar een externe werkplaats. 
 het controleren, completeren, onderhouden en eventueel repareren van 

demo- en leenapparatuur. 
 het controleren van te leveren goederen inclusief  het verrichten van de 

logistieke handelingen die nodig zijn voor verzending (en eventueel het 

zelf afleveren van goederen). 
 het installeren, in bedrijf stellen, repareren en fout-vrij maken van 

apparatuur. 
 het uitvoeren van garantie/controle testen met gebruik van de beschikbare 

checklijsten. 

 het opvolgen van afspraken met klanten betreffende 
onderhoudscontracten. 

 het correct afhandelen van klachten middels de hiervoor beschikbare 
procedure. 

 is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de functie met betrekking 

tot administratie en communicatie: 
o invullen van reparatiebonnen 

o regelmatige communicatie betreffende de functie, in woord en 
geschrift, met de leidinggevende, de customer desk en de account 

managers, inclusief actiepunten en verwachtingen. 
o overleg met de verkoopafdeling betreffende technische problemen, 

demonstraties en leen- en serviceapparatuur. 

o het delen van relevante informatie tijdens het periodiek team 
overleg. 

o status van het onderhanden werk up to date houden in het 
computersysteem. 

 

Informatie over het profiel van de kandidaat: 
 

Opleiding en ervaring: 
 

a. Theoretische kennis 

1. Technische opleiding op MBO/HBO werk- en denkniveau 
2. Goede spreek- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse en Engelse 

taal 
 

b. Praktische ervaringskennis 

1. Kennis van de medische wereld 
2. Productkennis, in het bijzonder van flexibele endoscopen 

3. Ervaring binnen een soortgelijke functie is een vereiste 
 
 



 
c. Specifieke kennis 

1. Klant- en servicegericht 

2. Kennis van de organisatiestructuren en besluitvormingsprocedures 
in ziekenhuizen 

3. Zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en 

geschrift 
4. Flexibele, positieve instelling, zelfstandig en initiatiefrijk 

5. In bezit van rijbewijs B 
6. Kennis van en ervaring met het gebruik van kantoorapplicaties op 

de PC (CRM, MS-Office, Excel, Word, Outlook, Windows) 

 
Opleiding en training: 

 
Er wordt gezorgd voor een introductieprogramma. Door de dynamiek van de 
organisatie wordt hier een pro-actieve houding van de kandidaat verwacht, 

d.w.z. het actief meedenken over de inhoud van het programma en er 
gedeeltelijk ook zelf voor zorgen dat het programma conform planning wordt 

uitgevoerd. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 

 
 Full time (40-urige werkweek) 

 Het salaris is marktconform en passend bij de zwaarte van de functie. 
 Vaste 13e maand. 
 Vakantiegeld is 1 maandsalaris. 

 Onkostenvergoeding. 
 Aantrekkelijke bonusregeling. 

 Pensioenverzekering, incl. bijdrage werkgever. 
 Auto van de zaak. 

 
Inlichtingen: 
 

Pentax Nederland B.V. 
Edisonring 4 

6669 NB Dodewaard 
Tel: 088-530 30 30 of 088-530 30 00 

 Dhr. Ad Smits 

 
 

 
 


