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Technisch aftersales specialist op het gebied van koeling en elektrotechniek 
 Voor het ondersteunen en begeleiden van onze service-partners 
 
Vind jij het geweldig om (samen met onze partners) storingen aan apparatuur te analyseren en 
op te lossen? Geef je graag advies aan klanten en vind je het leuk om instructie te geven over 
het gebruik van onze maaltijdverdeelsystemen in de zorgsector? Zie jij het als de ultieme 
uitdaging om onze klanten van een ‘belachelijk goede’ service te voorzien? Misschien ben jij dan 
wel ons nieuwe aanspreekpunt voor servicevragen van onze klanten en servicepartners in 
Nederland en België! 
 
temp-rite 

temp-rite International Holding B.V. is al meer dan 40 jaar dé specialist in het leveren van een 
oplossing voor ieder probleem en elke situatie in de institutionele maaltijdorganisatie. Als één 
van de marktleiders van maaltijdverdeelsystemen in Europa beschikken wij over de ervaring, de 
kennis en de apparatuur voor efficiënte arbeidsprocedures en een kwalitatief goede 
maaltijdverdeling. Als zelfstandige organisatie in Nederland maakt temp-rite - samen met haar 
zusterbedrijven - deel uit van de Italiaanse ALI-Groep, een internationale marktleider op het 
gebied van Food Service Equipment met meer dan 10.000 collega’s op vrijwel elk continent.  

Vanuit ons kantoor in Breda bedienen wij met een klein, enthousiast en gedreven team de 

markt in Nederland en België. Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar technisch 
aftersales specialist op het gebied van koeling en elektrotechniek. 
 

Werkzaamheden 
Je werkgebied is Nederland en België. Ons kantoor is gevestigd in Breda, waar je een eigen 
kantoorruimte tot je beschikking hebt. Idealiter woon je in een straal van 75km rond Breda.  
 
Dit ga je doen: 

• gevraagd (en ongevraagd) technisch adviseren van servicetechnici/klanten/collega’s; 
• trainen van servicetechnici/klanten/collega’s; 
• incidenteel telefonisch of on site oplossen van problemen; 
• technisch begeleiden van projecten; 
• beoordelen/testen van nieuwe producten; 
• aanschaffen van (of adviseren bij de aanschaf van) reserve-onderdelen; 
• ondersteunen van servicepartners; 
• controleren van servicepartners. 
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Profiel 

Als aftersales specialist ben je verantwoordelijk voor het oplossen van technische problemen 
bij de klant en het begeleiden van onze servicepartners met jouw kennis op het gebied van 
koeling en elektrotechniek, zodat onze producten goed, veilig en betrouwbaar blijven 
functioneren.  
 
Jij bent 

• initiatiefrijk en initieert verbeteringen aan producten of processen; 
• klantgericht en beschikt over goede contactuele eigenschappen; 
• representatief; 
• in het bezit van een gezonde dosis doorzettingsvermogen; 
• een teamspeler; 
• goed in staat je eigen agenda te beheren. 

 
Kennis/opleiding/functie-eisen/wensen 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een energieke, resultaatgerichte en pro-actieve 
technicus die goed kan communiceren en in oplossingen denkt.  
 
Onze nieuwe collega 

• heeft een HBO werk- en denkniveau;  
• heeft ervaring met koel- en elektrotechniek en affiniteit met ICT; 
• heeft een aantal jaren ervaring, bij voorkeur binnen de grootkeukentechniek of 

alternatief binnen de autotechniek; 
• begrijpt technische tekeningen en elektrische schema’s; 
• heeft affiniteit met maaltijdbereiding en/of de zorg; 
• kan zich goed uitdrukken in woord en geschrift in het Nederland en Engels  

 
Wij bieden  

• een meer dan marktconform salaris; 
• een auto van de zaak; 
• een vast dienstverband; 
• een mobiele telefoon; 
• een laptop; 
• mogelijkheden tot doorontwikkeling; 
• een onkostenvergoeding; 
• een goede werksfeer in een prettig team; 
• begeleiding door ervaren en bovenal enthousiaste collega’s; 
• een pensioenregeling. 

 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan nodigen wij je graag uit je schriftelijke reactie, bestaande 
uit je CV en een motivatiebrief, per e-mail te sturen aan nvr@temp-rite.nl graag voor 31 juli as. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niek van der Rijken, Country Manager 
Belgium & The Netherlands, via telefoonnummer 076-5424343. 
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