
Techni Science zoekt....

SERVICE & SUPPORT MEDEWERKER
DUITSLAND

(24-38 UUR, LOCATIE OISTERWIJK)

Ben jij iemand die in oplossingen denkt, graag klanten en collega’s helpt, administratief sterk is en een 
tikkeltje commercieel?  Lees dan even door.......

Jij zoekt..... 
een afwisselende baan waarin je, samen met een hecht team, mee kan groeien met ons bedrijf 
en waarbij je er met veel plezier voor zorgt dat onze klanten in Nederland en Duitsland iedere dag 
opnieuw tevreden zijn en hun onderwijs goed kunnen geven.

Wij zijn..... 
Techni Science. Wij helpen het onderwijs met duurzame onderwijsinnovatie en vakoverstijgende 
technologieën door middel van lesmaterialen, docentprofessionalisering en ondersteuning om op 
deze manier leerlingen voor te bereiden op de snelle technologische en maatschappelijke ont-
wikkeling. Daarnaast helpen wij docenten door middel van professionalisering en ontwikkelen wij 
lesmethodes gebaseerd op onderzoekend en ontwerpend leren op ons online leerportaal 
Steamvidz.nl. 

Wij zoeken..... 
- Een enthousiaste gezellige collega die zowel Nederlands als Duits beheerst
- Een commercieel talent met lef, enthousiasme, servicegerichtheid, passie en gezelligheid. 
- Een pr-actieve kracht die van nature nieuwsgierig is naar nieuwe ontwikkelingen
- Een administratieve ondersteuner die helpt bij het invoeren en opvolgen van offertes en orders.
- Een teamspeler die waar nodig helpt om Techni Science nog verder te laten groeien. 
   Groei jij met ons mee?

Wat ga je doen? 
- Invoeren, opvolgen en bewaken van offertes en orders 
- Afhandelen van RMA procedures 
- Behandelen van (technische) support en service vragen 
- Up-to-date houden van FAQ 
- Proactieve communicatie met klanten omtrent orderstatus, leveringen en RMA’s 

Jij hebt.....
- Een afgeronde (commerciële)  mbo-opleiding
- Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift. 
- Ervaring met ERP en CRM pakketten. 
- Affiniteit met het onderwijs en technologie. 
- Een positieve mindset die denkt in oplossingen, kansen en mogelijkheden.

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
Stuur je motivatie en CV per mail naar Enrikke Kuijpers (e.kuijpers@techniscience.com). 
Heb je vragen over de functie? Bel dan naar Albert Kropman op 085 - 902 80 60 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Science is 

leuk!


