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

 

Bedrijfsprofiel 
Delmo Groep is een familiebedrijf dat is opgericht als Groothandel 
de Leede in 1963. We zijn een handelsbedrijf in benodigdheden en 
machines voor de voedingssector. Delmo Groep is onderverdeeld 
in Techniek (advies, verkoop en serviceverlening in machines en 
installaties) en Groothandel (advies, verkoop en logistieke 
dienstverlening in benodigdheden voor de voedingssector). Nog 
altijd vinden we bij Delmo dat persoonlijk contact en relatie 
belangrijk zijn om tot goede resultaten te komen. Vanuit die relatie, onze  kennis en ons complete 
leveringsprogramma bieden we een eerlijk en passend advies én leveren we daarbij een echte 
oplossing aan onze klant en voelen we ons medeverantwoordelijk voor het goede resultaat van de 
investering: dat is onze toegevoegde waarde.   
 
Delmo Techniek geeft elke klant een passend advies in de voor hen benodigde apparatuur. Onze 
eigen technische dienst levert, installeert en onderhoudt deze machines. Delmo Techniek handelt 
vanuit een partnerschap: een complete dienstverlening waarbij het succes van de klant ons 
uitgangspunt is.  
 
Onze klanten herkennen zich hierin en daarom hebben we de volgende vacature: 
 

servicetechnicus buitendienst 
 
Functieprofiel 
Onze passie maakt dat we meer willen doen. Daarom zijn we op zoek naar een servicetechnicus die 
storingen aan apparatuur en installaties kan lokaliseren, analyseren en oplossen. Ook het uitvoeren 
van periodiek onderhoud aan deze apparatuur en installaties behoort tot de taken, evenals het 
installeren van nieuw verkochte apparatuur deze CE-waardig opleveren. 
De servicetechnicus werkt binnen het team zelfstandig, waarbij hij ondersteund wordt door zijn 
collega’s. Hij is oplossingsgericht en kan improviseren waar nodig. Met enig commercieel talent geeft 
hij de afdeling mede vorm en kan hij meegroeien in de organisatie. Tot slot woont de servicetechnicus 
bij voorkeur in de regio rond Gouda.  
 
Competenties  

 afgeronde MBO opleiding richting mechatronika of aanverwante technieken, 
 heldere visie op de positie van de serviceverlener 
 flexibel en gedreven persoonlijkheid met voldoende communicatieve vaardigheden  
 creatief en oplossingsgericht, effectief denkende en werkende teamspeler 
 affiniteit met de voedingssector, voornamelijk de vleessector en retail 
 bereid doelgerichte opleidingen te volgen 

 
Wij bieden 

 een afwisselende, zelfstandige functie met enthousiaste collega’s 
 een ambitieuze en gestaag groeiende organisatie 
 een werkomgeving waar eigen inbreng en initiatief op prijs gesteld worden 
 individuele opleidingsmogelijkheden 
 aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

 
Reageren 
Wilt u meer informatie? Mail of bel dan naar André de Wijs (950@delmo.nl / t. 088-8543 999). 
 

Wilt u solliciteren? Stuur dan uw brief en CV naar vacature@delmo.nl of naar  
Delmo Techniek B.V.  
t.a.v. de heer F.O. de Leede 
Edisonstraat 14 
2809 PB  GOUDA  

 

 

 

www.delmo.nl 


