
 
Topcon Europe Medical B.V., is het regionale Europees hoofdkantoor van een Nikkei beursgenoteerd 
Japanse fabrikant in oogheelkundige diagnostische instrumenten en verantwoordelijk voor de 
distributie, verkoop, service en ontwikkeling van deze apparatuur aan opticiens en oogartsen in 
Europa, het Midden-Oosten en de Afrikaanse markt. 
 
Functieomschrijving 
Topcon Europe Medical B.V. zoekt ter uitbreiding van haar binnendienstteam te Capelle aan den 
IJssel (bij Rotterdam) een ambitieuze en ervaren: 
 
Service Engineer (binnendienst) 
Voltijds 
 
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit én registratie van inspecties, 
reparaties en kalibraties van hoogwaardige medische instrumenten. We zijn een internationaal bedrijf 
en verwachten dan ook dat je de Engelse taal (in woord en geschrift) beheerst. Aangezien we streven 
naar de beste kwaliteit, voer je de werkzaamheden veilig en volgens procedures uit, maar durf je ook 
aan te geven als processen verbeterd kunnen worden. 
 
Functie-eisen: 

• Minimaal een afgeronde mbo-opleiding Elektronica. 

• Affiniteit met oogheelkundige instrumenten en computers (is een pre). 

• Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 

• Ervaring met service en reparatie van medische en oogheelkundige instrumenten (is een pre). 

• Een proactieve en klantgerichte instelling 

• Verantwoordelijkheidsgevoel, zodat je deze baan goed in kunt vullen. 

• Motivatie om jezelf te willen blijven ontwikkelen. 

 
Extra informatie 
Naast de nodige opleidingen om onze producten te leren kennen, bieden wij jou: 

• Een veelzijdige uitdaging in een internationaal georiënteerde omgeving. 

• Een marktconform salaris passend bij jouw opleiding en ervaring (€ 2.700,-/ € 3.300,- br. p/m). 

• De ruimte jezelf (verder) te ontwikkelen, middels (interne) opleidingen. 

• Standplaats binnendienst: Capelle aan den IJssel. 

• Overige secundaire arbeidsvoorwaarden o.a.: dertiende maand, een goede pensioenregeling, 
minimaal 25 verlofdagen, een fulltime werkweek van 37 uur. 

 
Meer informatie over Topcon Europe Medical B.V. vind je op onze website www.topcon.eu, waar je 
klikt op Eye Care. 
 
Wil jij graag werken in een team met een aangename werksfeer, waarbij collegialiteit hoog in het 
vaandel staat, voldoe je aan de gestelde eisen en ben je enthousiast om bij deze wereldspeler op het 
gebied van hightech oogheelkunde en optometrische apparatuur aan het werk te gaan? Dan nodigen 
wij jou uit om te solliciteren via het online sollicitatieformulier. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
 

https://ltpx.nl/YIkOswN
https://ltpx.nl/k15w9cJ

