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SvL (P&O) 220920   Assistent Servicemanager (W&H Pelle)  

VACATURE 

 
Wynmalen & Hausmann Groep is actief op het gebied van de import en distributie van hoogwaardig 
materieel op het gebied van grondverzet en wegenbouw. Tot het productenpakket behoren 
ondermeer LIEBHERR en AMMANN. Kwaliteit en bedrijfszekerheid staan bij Wynmalen & Hausmann 
hoog in het vaandel. Doordacht, innovatief en altijd gericht op het resultaat van de klant, met passie 
voor mens en machine. Wynmalen & Hausmann Groep telt ca. 180 medewerkers verspreid over 6 
locaties in Nederland. In verband met groei van de organisatie zijn wij voor Wynmalen & Hausmann 
Pelle in Hengevelde op zoek naar een: 

ASSISTENT SERVICEMANAGER 

 Fulltime 
Taken en verantwoordelijkheden 

Als Assistent Servicemanager ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Aftersales 
organisatie in de breedste zin van het woord en voor de ondersteuning van de Service Manager in 
het bijzonder. 

 Ondersteunen bij uiteenlopende Aftersales projecten (type goedkeuringen, kentekening van 
grondverzetmachines, spoorwegmachines, etc.); 

 Verantwoordelijk voor het opstellen van diverse servicerapportages; 

 Voortgangsbewaking van lopende projecten; 

 Inventarisatie van klachten en verbeteracties voorstellen; 

 VCA borging Aftersales (o.a. werkplekinspecties coördineren, keuringslijst coördineren); 

 Beheren en opstellen van R&O contracten; 

 Ondersteunen van de service coördinator; 

 Vervangen servicemanager/coördinator bij afwezigheid; 

 Aanspreekpunt ERP systeem op technisch gebied; 

 Inkoop onderdelen/aanbouwdelen. 
 

Functie-eisen en persoonsprofiel 

Je beschikt over een afgeronde opleiding op MBO+/HBO niveau (richting WTB of vergelijkbaar), bent 
schoolverlater of hebt enkele jaren werkervaring binnen een technische (service)organisatie. Je hebt 
in ieder geval een grote technische affiniteit c.q. interesse in groot materieel. Je kennis van MS-Office 
programma’s (Word, Excel, Powerpoint) is uitstekend.  
Je bent een initiatiefrijke zelfstarter met een zelfstandige werkhouding, bent communicatief vaardig 
en weet prioriteiten te stellen. Je bent servicegericht, hebt cijfermatig inzicht en je beheerst de 
Duitse taal. Kennis van ERP systemen is een pré! Je hebt de ambitie om op termijn door te groeien en 
beschik je over goede kennis van Facebook/Instagram en overige moderne communicatiemiddelen. 
Tot slot ben je woonachtig in Hengevelde of directe omgeving zodat je, indien nodig, binnen een half 
uur op locatie kunt zijn.  
 
Solliciteren? 
De werving en selectie voor deze vacature is exclusief uitgezet bij Recruiters aan de Rijn. Om te 
reageren of voor vragen, kun je contact opnemen met Femke Heuvel, Tel: 06 42125232 of per mail: 
femke@recruitersaanderijn.nl 
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