
 

Field Service Specialist met start-up karakter 
 
Bedrijf: 
Diverto Technologies BV (www.diverto.com) is een groeiende fabrikant van on/off-road equipment. Diverto ontwikkelt en 
vermarkt zeer innovatieve oplossingen voor klanten in de grondverzet- en groenvoorzieningbranches in Europa en daarbuiten. 
De producten zijn meervoudig wereldwijd gepatenteerd en hebben prestigieuze prijzen ontvangen. Met name de DIVERTO QS 
100 is een spraakmakend product, waarvan eerste machines zijn uitgeleverd. In samenwerking met de VDL Groep 
(www.vdlgroep.nl) zal Diverto de productie opschalen. We willen het compacte en ambitieuze team versterken met 
gepassioneerde professionals die het bedrijf mee willen uitbouwen.  
 
Functieomschrijving: 
Als Field Service Specialist word je breed ingezet in een inspirerende technische/commerciële omgeving. Je zal je met name 
richten op het oplossen van technische onvolkomenheden samen met onze Europese dealers. Je bent het visitekaartje van 
Diverto bij onze eindklanten en onze dealers. Je bent zeer pro-actief in het voorkomen van elektrische- en Can-Bus storingen en 
brengt jouw ervaring met Can-Bus software gestuurde dieselmotoren en hydrauliek over aan onze  ingenieurs. Je wordt 
aanspreekpunt voor elektrische/elektronische componenten. Je zal je eigen input ook mede in de software programmeren. Je 
zal veldtesten- en demonstraties uitvoeren. Je wordt betrokken in de ontwikkeling van nieuwe producten en zal meehelpen aan 
praktische handleidingen en het opzetten van de reserve onderdelen logistiek. Voor de bouw van nieuwe prototypes draai je je 
hand niet om. Je gebruikt je kennis en ervaring om op theoretisch- en praktisch gebied het multidisciplinaire team te versterken. 
Variatie zal de boventoon voeren, met dagelijks nieuwe uitdagingen. 
 
Functie eisen: 

• Relevante MBO (+) opleiding. Bijv. Werktuigbouwkunde of Voertuigtechniek 
• Minimaal 5 jaar ervaring in Field Service omgeving (elektra/hydraulica), passende referenties zijn een pre 
• Ervaring als monteur van CAN-BUS gestuurde tractoren of vrachtwagens of grondverzetmaterieel is essentieel 
• Kennis van elektrische kabelbomen en (mobiele) hydraulische systemen 
• Goede beheersing van Engels en bij voorkeur ook Duits en/of Frans 
• Kunnen besturen van tractoren en/of graafmachines, Rijbewijs A, Rijbewijs C/CE is een pre 

 
Je herkent jezelf in: 

• Een flexibele start-up mentaliteit met een ondernemende en zelfstandige werkinstelling 
• Passie voor het optimaliseren en programmeren van software voor mobiele toepassingen 
• Een teamspeler die communicatief sterk is, en zijn ervaring en ideeën overtuigend kan delen 
• Een gedreven persoonlijkheid en strevend naar de beste oplossing en hoogste kwaliteit 
• Creatief en vasthoudend in doelstellingen 
• Commercieel denkend in alle handelingen 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit en bereidheid tot reizen in heel Europa 

 
Aanbod: 

• Dynamische en brede werkomgeving met ruimte voor zelfontplooiing 
• Versterkende rol in een compact, energiek team 
• Hoge mate van uitdaging en verantwoording in een spraakmakend project 
• Mogelijkheden tot initiatief in de ontwikkeling en invulling van de eigen functie 
• Internationaal, direct en vlakke bedrijfsvoering 
• Alle innovatieve ideeën en oplossingen zijn welkom 
• Van (eigen) concept idee naar praktische toepassing in kortst mogelijke tijd 
• Goed salaris en bij gebleken competenties een bonusstructuur 
• Aanvang: juni 2015 

 
Standplaatsen: 

• Breda, NB 
• Wemeldinge, ZL 
 

Kijk voor meer informatie op www.diverto.com. Is je interesse gewekt? Neem dan contact op of stuur je sollicitatie en CV naar: 
Leonard Huissoon 
L.Huissoon@diverto.info  
Diverto Technologies BV 
Tel: 06-22695436 
 

 

http://www.diverto.com/
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