
   

Niet verder lezen.. 
als je op zoek bent naar een baan van 9 tot 5

Bij Laservision, waar geen enkele dag hetzelfde is, zoe-
ken wij een nieuwe collega als service technicus in de 
buitendienst, maar die wel binnen ons negen m/v sterk 
serviceteam past.  Liefst fulltime. 

Nauwkeurigheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Ons werk is 
dynamisch, zelfs soms hectisch. Op kantoor in Nieuwleusen 
kunnen wij terugvallen op twee gezellige goedlachse dames 
van de service afdeling die ons ondersteunen en veel admi-
nistratieve zaken uit handen nemen. Oh ja, laat ik de service 
manager ook niet vergeten, soms wat eigenwijs, nog net niet 
grijs, wel wat kalend. 

Wie wij zoeken

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

• Een opleiding richting elektronica of een 
  vergelijkbare opleiding;
• Tenminste MBO werk- en denkniveau
• Goede communicatieve en contactuele eigenschappen;
• Enige kennis van computers (hard- en software);
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 
  woord en geschrift;
• Een flexibele, zelfstandige en verantwoordelijke 
  werkhouding.

Dat komt omdat we de lastigste zaken aan hem mogen over-
laten. Twee, soms driemaal per jaar hebben we een TD verga-
dering. Eén daarvan is altijd in de zomer bij iemand thuis met 
aansluitend een BBQ. Hij weet het zelf nog niet, maar dit jaar 
houden wij het bij onze servicemanager.        
             
Om bekend te raken met onze producten bestaat jouw inwerk-
periode uit verschillende interne en externe trainingen, aange-
vuld met zelfstudie. Na de inwerkperiode werk je zelfstandig 
vanuit huis. Je komt nog eens ergens, want we hebben klanten 
door heel Nederland.

Onze organisatie

Laservision Instruments met 55 medewerkers 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, zelfstandig behandelcentra en huidtherapiepraktijken in Nederland. Laservision is op te delen 
in verschillende divisies: oogheelkunde, chirurgie en dermatologie. De serviceafdeling van Laservision verricht onderhoud en 
service aan de geleverde apparatuur. 

Vanuit onze vestiging in Nieuwleusen werken wij met een eigen team van klinische en technische specialisten voor trainingen. 
Ook voorzien wij in advies en hulp bij het uitvoeren van behandelingen. Daarnaast heeft Laservision twee zusterbedrijven, 
Optiekvision en Medilaser (België) en levert Laservision (para)medische artikelen via de eigen 
care webshop en cosmetica producten via de Toskani webshop.

Laservision streeft naar een goede balans tussen 
werk en privé voor de medewerkers. Wij bieden jou:

• Een fulltime functie (heeft voorkeur);
• Eigen verantwoordelijkheid bij het plannen van jouw 
  werkzaamheden en agenda;
• Een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een 
  contract voor onbepaalde tijd;
• 26 vakantiedagen, wel beloven dat je terugkomt; 
• Een pensioensregeling;
• Een bedrijfsauto met de mogelijkheid voor privé gebruik. 

Wat wij bieden

Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!  
Stuur nu je cv en korte motivatiebrief naar Desiree Visser, service@laservision.nl.

Wil je eerst meer informatie over de vacature? Neem dan contact op 
met onze service manager Ruud Muller, ruud@laservision.nl 
of telefonisch 0529-428003.
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