
 

 

Wij zoeken een Field Service Engineer! 

Ben jij onze nieuwe enthousiaste collega met passie voor techniek die continu wilt 
blijven leren? Word jij enthousiast van een zelfstandige functie waarin jij iedere dag 

op pad bent voor onze klanten in uiteenlopende sectoren? Solliciteer dan direct! 

De organisatie 

Atlas Copco is wereldwijd een toonaangevende aanbieder van duurzame 
productiviteitsoplossingen. De Atlas Copco-groep biedt zijn klanten innovatieve 
compressoren, vacuüm-oplossingen, luchtbehandelings- en 

gasscheidingssystemen, constructie- en mijnbouwapparatuur, industrieel 
gereedschap en montagesystemen. Atlas Copco ontwikkelt producten en diensten 

met het oog op productiviteit, energie-efficiëntie, veiligheid en ergonomie. Het 
Atlas Copco-concern is opgericht in 1873, heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm, 

Zweden en is in meer dan 180 landen actief. 

De functie 

Jij bent het gezicht bij onze klanten die ervoor zorgt dat onze machines optimaal 
werken. Dit houdt in dat je onderhoudswerkzaamheden verricht maar ook wordt 
ingezet in het geval van storingen.  Dit maakt dat de werkzaamheden afwisselend 

en uitdagend zijn voor deze functie. Atlas Copco heeft een breed assortiment aan 
innovatieve compressoren in allerlei formaten waardoor je nooit klaar bent met 

leren. 

Kerntaken 

• Uitvoeren preventief- correctief- en storingsonderhoud. 
• Verhelpen van storingen aan persluchtinstallaties en gasgeneratoren. 

• Finetunen van installaties door middel van controllers en laptop. 

 



Functie eisen 

• Afgeronde mbo-opleiding bij voorkeur Elektrotechniek, Mechatronica of 
Werktuigbouwkunde met affiniteit voor Elektrotechniek. 

• VCA Basis of VOL. 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Je bent klant- en kwaliteitsgericht, flexibel, leergierig en beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt een sterk gevoel voor veiligheid. 

• Affiniteit met computers en softwaresystemen is een pré. 

Onze klanten zitten verspreid door het hele land waardoor wij nieuwe collega’s 
zoeken in regio Noord- West (Den Haag-Leiden), en Zuid-Oost-West (Tilburg- Tiel- 

Geldermalsen). 

Ons aanbod 

Als Field Service Engineer biedt Atlas Copco een uitdagende functie ruimte voor 
eigen initiatief, doorgroeimogelijkheden en ontwikkeling. Onze organisatie 

kenmerkt zich door een open en informele bedrijfscultuur met betrokken collega’s. 
Daarnaast bieden we goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 27 
vakantiedagen plus 6,5 ADV dagen, een service bus en een goede 

onkostenregeling. 

Geïnteresseerd? 

Upload je motivatie en CV op onze website www.werkenbijatlascopoco.nl 

 

 

 

http://www.werkenbijatlascopoco.nl/

