
 

 

Dynamisch, creatief en innovatief 

Asecos is de specialist en trendsetter in het ontwikkelen, 

ontwerpen en produceren van geavanceerde milieu-en 

veiligheidstechnologieën. 

Veel mensen vertrouwen elke dag op de bescherming van 

onze ‘Made in Germany’ producten. Onze merknaam staat 

voor commitment. Door consistente en continue 

productontwikkeling heeft Asecos een marktleidende positie 

in Europa opgebouwd. Ons succes uit het verleden willen wij 

verder uitbreiden. 

 

Wij beschikken over een toegewijd en gemotiveerd team dat 

meer dan gemiddeld wil presteren! Wilt u deze uitdaging in 

een groeiende en succesvolle organisatie aannemen? 

Stuur ons dan uw volledige CV met motivatie, uw salaris-

verwachting en mogelijke aanvangsdatum. Discretie van uw 

gegevens spreken voor zich. 

 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan onze manager, 

de heer Henk Niewenhuis. 

 

Asecos BV 

Tuinderij 15 

2451 GG Leimuiden 

Tel. 0172-503421 

E-mail: peterk@asecos.nl 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 

Voor onze service afdeling zijn wij op zoek naar een 

dynamisch, communicatieve persoonlijkheid met een 

werk mentaliteit voor de functie van: 
 

Service Support Coördinator (m/v) 
 

De volgende taken behoren tot uw 

werkzaamheden: 

 

• Het verstrekken van advies aan onze relaties 

m.b.t. veiligheidstechnische keuringen en 

correctief onderhoud aan arbeidsmiddelen. 

• Het aannemen en verwerken van telefonische en 

schriftelijke aanvragen hiervan. 

• Het bewaken van de uit te voeren keuringen en 

correctief onderhoud dat contractueel is 

overeengekomen. 

• Het plannen, en aansturen van onze service 

monteurs. 

• Het verwerken van werkbonnen en 

keuringsrapporten inclusief het versturen hiervan 

aan de klant 

• Het onderhouden, afhandelen en uitbouwen van 

onze servicecontracten. 

 

 

Functie eisen 
 

• Een technische achtergrond met MBO / HBO 

denkniveau. 

• Minstens 2 à 3 jaar relevante werkervaring in 

een vergelijkbare functie. 

• Nederlands, in woord en schrift en Duits in 

woord. Bij voorkeur ook Engelstalig of Franstalig. 

• Teamspeler, met een hoge mate van 

betrokkenheid en zelfwerkzaamheid 

• Persoonlijkheid met goede communicatieve en 

sociale vaardigheden 

• Een klantgerichte en gestructureerde werkwijze 

• Innovatief en flexibel 
 
 
Wij bieden: 
 

• Een uitdagende, gevarieerde en 

verantwoordelijke werkplek in een dynamisch 

team 

• Een innovatieve en op groei gerichte, 

internationaal georiënteerde organisatie 

• Aantrekkelijke voorwaarden en mogelijkheden 

voor uw persoonlijke ontwikkeling 

 

 

 

 
Als het op veiligheid aankomt 

sluiten wij geen compromissen 

 

Veiligheid en milieubescherming 


