
Vacature: Field Service Laser Technicus (fulltime regio Zuid-Nederland)

• Je stelt een storing vast en staat daarbij klanten te woord;
• Je pleegt preventief en correctief onderhoud;
• Verzorgt de benodigde administratie die bij service

komt kijken;
• Adviseren van de klant en bedrijf;
• Intern opleidingsprogramma en externe opleidingen

bij onze fabrikanten in het buitenland;
• Direct contact met onze leverancier.

Jouw werkzaamheden: Wie zoeken wij:

Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten! Stuur 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 via: 0529-428003.

Lijkt het je leuk om te werken aan de beste lasersystemen? Dan is dit jouw baan!

Als service technicus in de buitendienst zijn je belangrijkste werkzaamheden het voorkomen of verhelpen van storingen door 
het plegen van preventief en correctief onderhoud aan onze (laser)systemen. Je staat in contact met de klant en achterhaalt 
waar de storing vandaan komt. Vervolgens ben je bezig met het onderhoud en handel je de storing af. Na afloop stel jij de klant 
en directe collega’s op de hoogte van het resultaat. Je werkt een rapportage uit en voorziet de klant van advies.

Als Service Technicus voldoe je grotendeels aan 
onderstaande functie-eisen:
• Een opleiding of werkervaring richting elektronica of een

vergelijkbare opleiding;
• Tenminste MBO werk- en denkniveau met enige kennis

van computers (hard- en software);
• Goede communicatieve en contactuele eigenschappen;
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in

woord en geschrift;
• Een flexibele, zelfstandige en verantwoordelijke

werkhouding;
• Je bent woonachtig in regio Brabant/Limburg;
• Je bent in bezit van rijbewijs B.

Is deze functie echt iets voor jou?

Laservision streeft naar een goede balans tussen werk en 
privé voor de medewerkers. Wij bieden jou:
• Een fulltime functie (heeft de 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 privégebruik.

Wij bieden jou:

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.

Onze organisatie
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