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ONZE ORGANISATIE 

Laservision Instruments is een toonaangevend, ondernemend en ambitieus bedrijf gespecialiseerd in 

de distributie van medische en esthetische laserapparatuur, IPL-systemen, diagnostische apparatuur 

en medisch meubilair aan ziekenhuizen, privéklinieken, ZBC’s en huidtherapiepraktijken in Nederland. 

Laservision is op te delen in verschillende divisies, namelijk: oogheelkunde, chirurgie en dermatologie. 

Ook verricht de serviceafdeling van Laservision onderhoud en service aan geleverde apparatuur.  

Vanuit onze vestiging in Nieuwleusen werken wij met een eigen team van klinische en technische 

specialisten voor trainingen en service en voorzien wij ook in advies en hulp bij het uitvoeren van 

behandelingen. Daarnaast heeft Laservision twee zusterbedrijven, Optiekvision en Medilaser (BE), en 

levert Laservision (para)medische artikelen via de eigen webshop www.carewebshop.nl. 

DE FUNCTIE 

Wij zijn doorlopend op zoek naar: 

(Junior) Field Service Technici (fulltime) 

Als (junior) field service technicus versterk je ons serviceteam en kom je werken in een dynamische, 

soms hectische werkomgeving. Binnen het saamhorige serviceteam van zeven service technici heerst 

een informele sfeer en staat nauwkeurigheid en kwaliteit voorop.   

Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van preventief en correctief onderhoud aan de door ons 

geleverde apparatuur. Je voert deze werkzaamheden op locatie uit bij onze klanten.  

Jouw klanten zijn afdelingen van ziekenhuizen, zelfstandig behandelcentra en huidtherapiepraktijken 

welke je zelfstandig vanuit huis bezoekt. 

Tevens ben je aanspreekpunt voor onze relaties voor technische vragen aangaande onze producten.  

WIE WIJ ZOEKEN 

Jij bent een representatieve, klantvriendelijke en stressbestendige collega (m/v) en beschikt over: 

▪ Een (afgeronde) opleiding richting elektronica of een vergelijkbare opleiding; 

▪ Goede communicatieve en contactuele eigenschappen; 

▪ Kennis van computers (hard- en software); 

▪ Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

▪ Een flexibele, zelfstandige en verantwoordelijke werkhouding. 

WAT WIJ BIEDEN 

http://www.carewebshop.nl/
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Wij zijn een professionele organisatie met ambitie en groeipotentie en streven naar een goede balans 

tussen werk en privé voor onze medewerkers, wij bieden jou: 

▪ Een fulltime functie; 

▪ Eigen verantwoordelijkheid bij het plannen van jouw werkzaamheden en agenda; 

▪ Een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

▪ Een marktconform salaris, overeenkomend met de zwaarte en inhoud van de functie; 

▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

▪ 26 vakantiedagen en 8% vakantiegeld; 

▪ Een pensioensregeling; 

▪ Een bedrijfsauto met de mogelijkheid voor privé gebruik.  

Om bekend te raken met onze producten bestaat jouw inwerkperiode uit verschillende interne en 

externe trainingen, aangevuld met zelfstudie. Na de inwerkperiode werk je zelfstandig vanuit huis. 

 

Ben je enthousiast geworden over de vacature van (junior) field service technicus en wil je er graag 

voor in aanmerkingkomen? Stuur dan jouw CV met een korte motivatiebrief naar Desiree Visser, 

desiree@laservision.nl. 

Wil je eerst meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de service manager Ruud 

Muller, per mail ruud@laservision.nl of telefonisch 0529-428003. 

Kijk voor meer informatie op: www.laservision.nl 
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