
Wil jij je uitleven op de Technische Dienst?

JE ZOU HET VOLGENDE KUNNEN DOEN

• Nieuwe orders verzamelen en opbouwen
• Reparaties verwerken in de werkplaats
• Storingen telefonisch aannemen en

verwerken in het systeem
• Reparaties aannemen aan de balie
• TD Buitendienst ondersteunen
• Het gereed maken van verzendingen
• Het uitvoeren van kalibraties

EN NATUURLIJK BESCHIK JE OVER

• MBO werk- en denkniveau
(of ben jij die aanpakker die zich graag wil opwerken?)

• Feeling voor techniek
• Basiskennis van elektronica of interesse hierin
• Basiskennis computervaardigheden
• Positieve instelling & stressbestendig
• Goede communicatieve vaardigheden
• Je bent een echte teamplayer maar kan ook

prima zelfstandig werken
• Je bent bereid tot het draaien van storingsdiensten

Vind jij het ook leuk om klanten als eerste te helpen op onze Software afdeling?

• Het aannemen, troubleshooten, registreren en
 remote oplossen van meldingen bij onze klanten

• Het verhelpen van eerste- en/of tweedelijns
incidenten

• Opbouwen en programmeren van bestaande en
nieuwe apparatuur

• Informeren en adviseren van gebruikers over
alle mogelijkheden op het gebied van software
en hardware

• Minimaal een MBO-3 of 4 diploma in de richting
Techniek of ICT

• Ervaring in een gerelateerde functie is een pré
• Je bent analytisch aangelegd en gaat oplossingsgericht

te werk: je weet hoe je problemen kunt troubleshooten
• Je bent communicatief vaardig en klantvriendelijk
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je bent een betrouwbare en gemotiveerde teamplayer
• Je bent bereid tot het draaien van bereikbaarheids- 
 diensten

Nieuwsgierig geworden?
Laat snel wat van je horen, mail je brief inclusief CV naar info@renh.nl t.a.v. Helma Swaters.

Wat kunnen wij jou bieden? 

• Uitstekende en marktconforme
arbeidsvoorwaarden

• Een fulltime baan (40 uur)
• Interne opleidingsmogelijkheden
• Een gezellige vrijdagmiddagborrel
• Een losse en gezellige werksfeer

JE ZOU HET VOLGENDE KUNNEN DOEN EN NATUURLIJK BESCHIK JE OVER

R&H is een familiebedrijf met meer dan 75 jaar ervaring in het leveren van kassasystemen, weegschalen, 
etiketteeroplossingen en automatiseringssoftware. We zijn specialisten op het gebied van afrekenen en wegen en 
dat willen we ook blijven, daarom zijn we op zoek naar jouw! Onze energie en motivatie halen we uit specialisten 
die zich begeven in branches zoals supermarkten, foodspeciaalzaken, retail, horeca en industrie. Op onze 
locaties in Geldermalsen of Rijssen zijn wij op zoek naar collega's die met ons mee willen groeien!


