Ledyears is een energiek bedrijf en is voor haar vestiging in Alkmaar op zoek
naar een

Technical Support Engineer (full time)
Ledyears is specialist in het ontwerpen, produceren en onderhouden van
digitale informatiesystemen. Voorbeelden hiervan zijn LED-schermen,
scoreborden en halte-informatiesystemen. Als technical support engineer
draai je mee op de R&D afdeling. Jij levert met jouw kennis een belangrijke
bijdrage aan het succesvol functioneren van de producten en zorgt voor een
adequate oplossing bij eventuele technische storingen.
Wat ga jij doen?
• Documenteren en registreren van ontwikkelingen / nieuwe producten
• Ledyears op professionele wijze vertegenwoordigen bij haar relaties
• Op een zo efficiënt mogelijke wijze hard- en software implementeren in
informatiedisplays
• Overleggen / klankborden met R&D-collega’s
• Probleemanalyse uitvoeren en stappenplannen maken voor oplossen van
problemen
• Storingen op een zo efficiënt mogelijke wijze oplossen volgens de
procedures van het kwaliteitshandboek
• Verrichten van Final Tests
Wat vragen wij van jou?
• Afgeronde opleiding op MBO niveau
• Goed analytisch vermogen
• Affiniteit met elektronica en software
• Planmatig kunnen werken
• Probleem oplossend vermogen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Ervaring met werken op locatie
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Hands-on mentaliteit
Initiatiefrijk met het oog op verbeteringen
VCA basisveiligheid

Wat bieden wij jou:
• Allereerst een inspirerende werkomgeving en een goede werksfeer
• Een uitdagende functie in een technische omgeving
• Een passend salaris
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• Alle tools om deze functie succesvol in te vullen
Hebben wij jouw interesse gewekt en is deze profielschets jou op het lijf
geschreven, stuur dan je schriftelijke sollicitatie vóór 30 augustus 2018 met
curriculum vitae naar:
Ledyears B.V.
t.a.v. Rita Verhoeff
Postbus 64
2950 AB ALBLASSERDAM
Of per e-mail naar rita.verhoeff@ledyears.nl
Acquisities naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs gesteld.
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