
 
 
Medewerker Technische Dienst (fulltime)  
 
R&H is op zoek naar een nieuwe collega om onze technische dienst in Geldermalsen te versterken. 
 

Over De Ridder & Den Hertog 

R&H is leverancier van kassasystemen, weegschalen, etiketteeroplossingen en automatiseringssoftware. Vanuit onze vestigingen in Geldermalsen 
(Gelderland) en Rijssen (Overijssel) opereren wij in heel Nederland. R&H heeft een klantenbestand bestaande uit ondernemingen zoals 
foodspeciaalzaken, supermarkten, retail, horeca en industrie. Groei jij met ons mee? 
 

De Functie 

Als medewerker technische dienst zal je met een gemotiveerd team alle technische klussen klaren. Van het repareren van (digitale)weegschalen tot het 
opbouwen van nieuwe kassasystemen. Ook ben jij bij technische storingen en vragen het eerste aanspreekpunt voor de klant en onze helden van de 
buitendienst. Onze klanten kunnen ons hierover telefonisch bereiken en na een gedegen inwerkperiode zul jij in staat zijn om de storing telefonisch te 
analyseren en (waar mogelijk) op te lossen.  
 
Dit zullen o.a. jouw werkzaamheden worden: 
 

• 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. 

Ook zal jij als TD medewerker mede verantwoordelijk zijn voor het “programmeren” van onze basic weegschalen en kassasystemen. Met programmeren 
bedoelen wij het invoeren van een artikelbestand en deze importeren in de kassa/weegschaal. Hier is geen enkele voorkennis van programmatie voor 
nodig. Basiskennis betreft het gebruik van computers is voldoende. 
 

Het Profiel 
 

• 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 

Wat kunnen wij jou bieden 

• Uitstekende en marktconforme arbeidsvoorwaarden 

• Een fulltime baan (40uur) 

• Interne opleidingsmogelijkheden 

• Een gezellige vrijdagmiddagborrel 

• Een losse en gezellige werksfeer 

 
Solliciteren? 
 
Heb je interesse in deze functie en heb je veel zin om onze nieuwe collega te worden bij R&H? Mail je motivatiebrief, inclusief je CV, naar info@renh.nl 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 

Dhr. C. den Hertog 
0418-591245 
info@renh.nl 
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