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Votex Bison Material Handling  B.V. 

ZOEKT 

SERVICE MANAGER  

Is dit jouw volgende sprong naar een nieuwe uitdaging ? 

 
Votex Bison Material Handling B.V. is een zelfstandige onderneming die succesvol is in de ontwikkeling, productie 
en verkoop van elektrische 4 weg- zijladers en andere logistieke intern transport systemen; bemand en onbemand; 
die wereldwijd worden verkocht, in het bijzonder in de Duitssprekende landen, Frankrijk, Scandinavië en de 
Benelux. Deze  zijladers en systemen zorgen voor een intern en extern logistiek transport op maat. In onder andere 
de automotive, staal, hout, kunststof, bouw, voedingsmiddelen en petrochemische industrie. Bij Votex Bison 
Material Handling B.V.  werken de mensen in een nuchtere en informele organisatie. Door het succes in de zijlader 
en systemen markt, is er binnen de afdeling verkoop en algemene diensten een vacature (m/v) voor een 
enthousiaste: 

SERVICE MANAGER 

Binnendienst en sporadisch naar buiten 

 
De Service Manager (Binnendienst en sporadisch naar buiten) 

Voor deze functie heb jij een opleiding op MBO of HBO niveau richting WTB / Mechatronica / Autotechniek en 
minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in een technische branche.  
Je beheerst hiervoor de Nederlandse en Engelse taal goed zodat je ook de internationale klanten kan bedienen. 
Beheers je hiernaast de Duitse taal dan spreekt dit in je voordeel. 

 
Verantwoordelijk voor: 

 Technisch inhoudelijk ondersteunen omtrent service. 
 Verzorgen van gewenste rapportages intern en extern. 
 Beoordelen en afhandeling van garantieclaims. 
 Plannen, coördineren van service, reparatie en onderhoud bij klanten. 
 In voorkomende gevallen repareren van en verlenen van service aan Votex Bison machines zowel intern 

als op klantlocatie. 
 
Profiel: 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden 
 Flexibele en pro- actieve instelling. 
 Harde werker, geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 Affiniteit met serviceverlening. 
 In bezit van een geldig rijbewijs. 

 
Wij bieden: 

Na een gedegen inwerkperiode waarin kennis wordt gemaakt met onze producten en de organisatie 
bieden wij een afwisselende baan met enthousiaste en gemotiveerde collega’s.  
Dit alles binnen een zelfstandige organisatie, die zich kenmerkt door mogelijkheden voor ontwikkeling en 
ontplooiing. 

Past deze functie bij jou? 

Of wil jij met opgestroopte mouwen naar deze functie toegroeien en heb je minder ervaring, neem dan contact op 
met Votex Bison Material Handling B.V.  

Zie voor meer informatie ook op de website: www.votex-bison.com 

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

http://www.votex-bison.com/

