
 

Ons aanbod: 
Je werkt voor een internationale organisatie in een 
Europese omgeving aan een uitdagende opgave met 
vele perspectieven. Wij zijn een groeiend bedrijf dat 
zijn marktpositie verder wil uitbouwen samen met jou. 
 

Wil je meer weten over deze vacature?  
Neem contact op met Jan Plender, Manager Total Customer Support 
Tel.: 040 289 5500 
 
Of mail je CV met motivatie naar info.nl@yaskawa.eu.com 
 

 

 

 

Service Engineer 
Robotics 

Door de sterke groei van onze activiteiten in de Benelux zoeken wij een 

Functiebeschrijving: 

◼ Je levert technische ondersteuning aan externe en ook 
interne relaties (werkgebied Benelux). 

◼ Je verzorgt trainingen en opleidingen voor klanten. 

◼ Je voert (correctieve) onderhoudswerkzaamheden uit 
aan operationele robotsystemen. 

◼ Je verzorgt technische demonstraties / tests. 

◼ Je voert programmeerwerkzaamheden uit (on-line en 
off-line). 

◼ Je volgt opleidingen om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. 

◼ Je rapporteert aan de Teamleader Total Customer Sup-
port van Yaskawa Benelux.  

Jouw profiel: 

◼ Vereist is een technische opleiding op MBO of HBO ni-
veau in mechatronica, werktuigbouwkunde, elektro-
techniek of besturingstechniek. 

◼ Kandidaten met ervaring in robotica hebben de voor-
keur. 

◼ Idealiter minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare 
technische functie. 

◼ In verband met de internationale contacten binnen 
Yaskawa ben je thuis in het Engels zowel in woord als 
geschrift. Vaardigheid in de Duitse taal is een pre. 

◼ Je bent ervaren in het hanteren van MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint) evenals de moderne communicatie 
systemen. 

◼ Je werkt accuraat en kunt creatief tot oplossingen ko-
men. Je hebt een pro-actieve houding en bent klantge-
richt.   

 
 

Vanuit een strategische en inspirerende locatie - 
Brainport Industries Campus in Eindhoven –  
opereert Yaskawa Benelux met een gedreven team 
medewerkers als partner voor eindgebruikers, 
systeem integratoren en machinebouwers.  
 
Yaskawa Benelux biedt industriële automatise-
rings oplossingen voor haar klanten in Nederland, 
België en Luxemburg.  Mechatronica zit in het 
DNA van Yaskawa. 
 
Innovatie, betrouwbaarheid en klantgerichtheid 
zijn belangrijke kernwaarden waarmee het Yas-
kawa team voor haar relaties het verschil maakt. 
 

 

Yaskawa Benelux B.V. | Brainport Industries Campus 1 | 5657 BX Eindhoven | 040 289 5500 | www.yaskawa.nl 

mailto:info.nl@yaskawa.eu.com
http://www.yaskawa.nl/

