
Medewerker Technische Dienst
REGIO BENELUX & DENEMARKEN 
 
V-ZUG is marktleider in Zwitserland wat betreft verkoop van huishoudelijke apparatuur (ovens, kookplaten, vaatwassers, 
dampkappen, koelkasten, …). Het hoofdkantoor bevindt zich in Zug, Zwitserland. Al meer dan 100 jaar ontwikkelt en produceert 
V-ZUG hier innovatieve apparaten die het dagelijkse leven eenvoudiger maken en gebruikers inspireren en enthousiast maken. V-ZUG 
is internationaal aanwezig in 20 landen. Wereldwijd stelt het bedrijf circa 2000 mensen te werk.  
V-ZUG Europe is het filiaal dat voor de verdeling van de V-ZUG toestellen in West-Europa zorgt en is gelegen in Harelbeke bij 
Kortrijk. Naast de kwalitatieve en innovatieve Zwitserse producten staat service centraal voor V-ZUG. In de dienst na verkoop van 
V-ZUG worden de klanten dan ook met raad en daad bijgestaan. Door passie voor techniek en hulpvaardigheid versterkt V-ZUG zijn 
relatie en het vertrouwen van zijn klanten. 

Jouw Functie
Als Medewerker Technische Binnendienst, tewerkgesteld in Harelbeke/Kortrijk, bied je een uitstekende technische ondersteuning 
aan onze klanten (B2C), dealers en service partners (B2B). Dit doe je via onze Service Job Dispatching Tool, telefonisch alsook per 
mail. Daarnaast bied je onze aftersales-afdeling administratieve ondersteuning met de focus op BENELUX en Denemarken.

 ■ Samen met onze technische verantwoordelijke behandel je algemene technische vragen met betrekking tot installatie, bediening,  
reparatie en onderhoud van onze V-ZUG toestellen.

 ■ Je zorgt voor de administratieve verwerking en planning van service aanvragen.
 ■ Je volgt de levering, verkoop en retour van de wisselstukken op.
 ■ Als Key user werk je mee aan de integratie van een nieuw ERP systeem SAP S/4 Hana.
 ■ Jouw uitstekende technische ondersteuning overstijgt de verwachtingen van onze klanten en dealers. 

Jouw profiel 

 ■ Uitstekende talenkennis van Nederlands (vloeiend spreken en schrijven) en Engels, goede kennis van Frans is mooi meegenomen.
 ■  Ervaring en/of sterke technische interesse in huishoudtoestellen.
 ■  Ervaring in telefoons opnemen waarbij je perfect weet hoe op onze klanten en dealers in te spelen.
 ■  Goede informatica kennis (MS-Office 365, Outlook, Excel, Word, etc.).
 ■  Kennis van SAP of een ander ERP systeem.
 ■  Naast een oog voor detail, ben je administratief, organisatorisch en structureel heel sterk. 
 ■  Elke dag start je gemotiveerd en gedreven aan je taken. 
 ■  Je handelt steeds klantvriendelijk, zelfs in stressvolle situaties.
 ■ Tot slot ben je een collega waar niet alleen wij kunnen op rekenen, maar ook onze klanten.

Wat wij te bieden hebben: 

 ■ Een voltijdse functie als bediende met een contract van onbepaalde duur inclusief 12 ADV-dagen.
 ■ Een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van uw vaardigheden en ervaring, alsook een Iphone met abonnement, maaltijdcheques en een 

groepsverzekering.
 ■  Om je vertrouwd te maken met onze producten, bieden wij je een intensieve training aan.

Geïnteresseerd?

Contacteer Evi Opsomer - HR Manager V-ZUG Europe ad interim: evi.opsomer@vzug.com of 056/61.60.00


