
 
 

Vacature: Assistent Manager Techniek 
 

 

Wie zijn wij? 

Wynmalen & Hausmann is met haar 147 jaar de oudste en tegelijkertijd de meest dynamische 

machine-importeur van Nederland. Wij zijn dé importeur van Liebherr en Ammann. Twee A-merken 

voor bedrijven die het beste willen op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, recycling en/of 

overslag. Een betrouwbaar oer-Nederlands bedrijf, met een directeur-eigenaar en ruim 180 

betrokken medewerkers. Daar zijn we trots op. 

Ter uitbreiding van de afdeling Aftersales zoeken wij een technisch (-commercieel) assistent voor de 

Manager Techniek die eindverantwoordelijk is voor de Aftersales organisatie van Wynmalen & 

Hausmann. Als rechterhand van de Manager Techniek is deze de spin-in-het-web rol jou op het lijf 

geschreven.  

Ben jij die gedreven, leergierige Aftersales topper die het ziet zitten om samen met de Manager 

Techniek onze Aftersales organisatie op een hoger plan te brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Wat zul je gaan doen in deze dynamische functie? 

Als Assistent Manager Techniek ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Manager 

Techniek en tevens van de Aftersales organisatie in de breedste zin van het woord. 

 Ondersteunen bij uiteenlopende Aftersales projecten (o.a. type goedkeuringen, kentekening 
van grondverzetmachines, verduurzaming van machines, spoorwegmachines, etc.) 

 Verantwoordelijk voor het opstellen van diverse servicerapportages 

 Voortgangsbewaking van lopende Aftersalesprojecten 

 Inventarisatie van kwaliteitsanalyses en verbeteracties voorstellen 

 VCA borging Aftersales, o.a. werkplekinspecties coördineren 

 Beheren en opstellen van onderhoudscontracten   

 

Wat breng jij mee voor deze functie? 

 Afgeronde technische opleiding op HBO niveau (richting WTB of vergelijkbaar) met enkele 
jaren werkervaring binnen een technische (service)organisatie 

 Technische affiniteit c.q. interesse in groot materieel 

 Uitstekend kennisniveau van MS-Office programma’s (Word, Excel, Powerpoint) 

 Initiatiefrijke zelfstarter en zelfstandige werkhouding 

 Communicatief vaardig en sterke prioriteitstelling 

 Servicegericht en cijfermatig inzicht 

 Bedreven in kantoorautomatisering 
 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/verantwoordelijk


 
 

 

Waarom jij bij Wynmalen & Hausmann past? 

 Je bent klaar om jouw technische achtergrond en expertise verder uit te bouwen naar de 

rol van Aftersales professional binnen de grondverzetbranche; 

 Je beweegt je gemakkelijk door een traditionele maar dynamische organisatie; 

 Je staat stevig in je schoenen; 

 Je gaat geen uitdaging uit de weg en pakt alles met beide handen aan.  

 

Wat hebben wij jou te bieden? 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kleinmetaal; 

 Pensioenopbouw in het PMT (Pensioenfonds voor Metaal & Techniek); 

 No-nonsense technische werkomgeving met ruim 180 gedreven collega’s; 

 Collegiale werksfeer met Passie voor Mens & Machine; 

 Fijne werkplek op onze mooie zichtlocatie in Heteren aan de A50. 

 

Meld je bij ons! 

Wil jij deze kans niet aan je voorbij laten gaan? Stuur je CV en motivatie op naar 

pz@wynmalenhausmann.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! Voor vragen of 

aanvullende informatie kun je terecht bij Susan van Loo-Achterbosch (Personeelsadviseur) op 06-

53577412. 
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