
 

 

 
Als Service Engineer ben je in staat 
reinigingssystemen te onderhouden en 
eventuele defecten of storingen op te sporen 
en op te lossen. Ook voer je zelfstandig 
kleinere verbeteringsprojecten bij klanten uit.  
 
Functieomschrijving 
Als Service Engineer heb je een uitdagende en 
belangrijke functie. Onderstaand een greep uit 
jouw werkzaamheden:  

• Je voert zelfstandig service en preventief 
onderhoud uit. Je werkt aan de 
reinigingssystemen (hogedrukpompen, 
waskoppen, besturing, etc.) en de daaraan 
gerelateerde installaties. 

• Met behulp van de Service binnendienst 
houd je de systemen in topconditie. 

• Via een digitaal werkbonnensysteem schrijf 
je een rapportje van de uitgevoerde 
werkzaamheden t.b.v. vlekkeloze 
documentatie en facturatie. 

• Je onderhoudt op locatie het contact met de 
klant gericht op klanttevredenheid en 
maximale uptime van de systemen; je bent 
zowel onze hoogste ambassadeur als de 
meest vooruitgeschoven post. 

• Vanuit het contact met de klant koppel je 
behoeftes en ideeën m.b.t. onderhoud, 
onderdelenvoorziening, verbetering en 
vernieuwing, etc. terug aan de Service 
binnendienst. 

Verder wordt van jou verwacht dat je een actieve 
bijdrage levert aan ontwikkeling van de 
organisatie en meehelpt aan de standaardisering 
en optimalisatie van onze (interne) digitale 
processen. 

 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je beschikt over mbo- werk- en denkniveau 
in de richting van Elektrotechniek, 
Mechatronica, Mechanica of vergelijkbaar. 

• Je bent fulltime beschikbaar. 

• Je hebt de nodige werkervaring. 

• Persoonlijke kenmerken: goed technisch 
inzicht, georganiseerd, planmatig, initiatiefrijk 
en stressbestendig. 

• Je spreekt zowel de Nederlandse als 
Engelse taal. Duits is een pré. 

• Je vindt het leuk om regelmatig internationaal 
te werken en te reizen. 

• Je hebt rijbewijs B en VCA-diploma. 
 
Wat bieden wij? 

• Veel mogelijkheden voor persoonlijke en 
technische ontwikkeling. 

• Een functie met veel uitdaging en potentie, 
waarin je veel ruimte krijgt voor je passie 
voor techniek. 

• Een marktconform salaris € 35-47k p/j, 
pensioenpremie en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

• Leasefietsplan, (sportieve) bedrijfsuitjes, 
vrijmibo 

• De mogelijkheid extra vakantiedagen te 
kopen, flexibele werktijden (in overleg kan je 
min. één dag per week thuiswerken). 

• Een internationale, plezierige en informele 
werksfeer in #TeamGröninger. 

 
Wie zijn wij? 
Gröninger Cleaning Systems is een wereldwijd 
opererende fabrikant van (hoge- en lagedruk) 
reinigingssystemen en -apparatuur; met kantoren 
in Duitsland, Singapore, China en USA. Het 
bedrijf levert al sinds 1947 complete systemen, 
van gebruiksklare units tot complexe turn-key 
oplossingen. De bedrijfsactiviteiten omvatten 
ontwerp, ontwikkeling, engineering, installatie en 
service van de complete reinigingstechniek en de 
benodigde infrastructuur en technische 
installaties daaromheen.  
 
Gröninger is o.a. dé global expert in systemen 
om tankwagens en tankcontainers te reinigen. 
Met maatwerk kan aan de allerhoogste klant-
specificaties worden voldaan. Gedurende de hele 
levensduur van de systemen is er voor Gröninger 
een actieve rol weggelegd. Anno 2022 bestaat 
#TeamGröninger uit zo'n 55 uiterst gemotiveerde 
en deskundige medewerkers. 
 
Enthousiast? 
Ben je enthousiast geworden en wil je onderdeel 
worden van #TeamGröninger? 
Mail dan je cv en motivatie naar Arjan Lauran 
(Service Manager) via het e-mailadres: 
lauran@groninger.nl  
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