
 1 of 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Your guide to ship automation and navigation”. Met dit motto ontwikkelt, produceert en levert Praxis Automation 

Technology innovatieve automatisering- en navigatieproducten voor alle typen zeeschepen. We zijn opgericht in 1965 en 

sindsdien internationaal toonaangevend in de scheepsautomatisering.   

Wij zoeken ter versterking van ons Customer service team een enthousiaste 

 

Service Engineer 

Wat ga je doen? 

• Als service engineer los je problemen op aan boord van schepen welke zijn uitgerust met onze systemen 

• Tevens kan bij nieuwbouw jouw assistentie worden gevraagd om de inbedrijfstelling in goede banen te leiden 

• De servicebezoeken die je zal gaan uitvoeren duren meestal een paar dagen en zullen wereldwijd plaatsvinden 

• Jouw opgedane kennis uit het veld wordt gebruikt voor de ontwikkeling en verbetering van de produktlijn  

• Na een interne training wordt er van je verwacht dat je deze uitdagende klussen zelfstandig kan uitvoeren, maar je 

kan altijd op ondersteuning van het kantoor in Leiderdorp rekenen 

• Het is voor de functie noodzakelijk om regelmatig te reizen en een zelfstandige werkwijze eigen te maken. In korte 

tijd doen onze service engineers ruime ervaring op in de maritieme wereld 

 

Hoe pak je dat aan? 

• Je werkt pro-actief samen met de klanten om tot het gewenste resultaat te komen 

• Je houdt beschikbaarheid van de schepen nauwlettend in de gaten en zorgt voor een goede follow- up 

• Je volgt ontwikkelingen en trends op het gebied van automatisering en scheepsbouw 

 

Team 

Als service engineer  werk je binnen het Customer Service team. Daarnaast heb je veel contact met collega's van Project 

Engineering, Product Innovation, Logistiek en Financiën. Je rapporteert aan de Customer Service Manager. 

 

Wij vragen 

• Een starter of iemand met enkele jaren relevante werkervaring 

• Een afgeronde opleiding op MTS / HTS niveau, bij voorkeur elektrotechniek, auto techniek, technische informatica 

of automatisering 

• Affiniteit met de scheepvaart en/of automatisering en elektrotechniek is een pre 

• Je kunt denken vanuit de klant 

• Een service gerichte, flexibele collega 

• Iemand die communicatief vaardig is, zowel in het Nederlands als Engels 

• Je werkt resultaatgericht en hebt een goed analytisch vermogen 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Bereidheid tot veelvuldig wereldwijd reizen 

• Rijbewijs B 

 

Wij bieden 

• Een baan in een en flexibele en zeer internationale, high-tech omgeving 

• Een informele, collegiale werksfeer 

• Een marktconform salaris 

• Een goed secundair arbeidsvoorwaarden pakket 

• Mogelijkheden om door te groeien 

 

Wij zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet. Alleen sollicitaties bestaande uit een CV en motivatiebrief worden in 

behandeling genomen. Schriftelijke reacties kun je sturen naar jobs@praxis-automation.nl  
Bezoek ook onze website: www.praxis-automation.nl 

 


