
 

 

Internationaal Service & Productie Engineer 
 
Ben jij onze toekomstige Service en Productie engineer? Is techniek een aangeboren affiniteit van je en heb je 
minimaal een afgeronde MBO-4 elektrotechniek diploma? Minimaal 2 jaar werkervaring, beheers je de Engelse 
taal en houd je van avontuur lees dan snel verder. 
 
Ons Bedrijf 
Metris is een jong en innovatief bedrijf met gespecialiseerde producten die worden ingezet voor het 
volautomatische monitoren (screenen) van laboratoriumdieren. De kernactiviteiten van Metris liggen op het 
gebied van computergestuurde analyse van diergedrag en geluid. Alle producten hebben unieke 
eigenschappen, waardoor er weinig of geen directe concurrentie is. De meetsystemen kenmerken zich door 
een hoog integratieniveau van mechanische, elektronische en software componenten. Metris heeft de 
productie van de componenten uitbesteed, maar doet wel zelf de integratie en het testen van het eindproduct. 
 
De Functie 
De Internationaal Service & Productie Engineer heeft als hoofdtaken het assembleren van de producten (van 
inkoop tot en met het versturen van de producten naar de klant toe) alsmede het installeren en onderhouden 
van de producten wereldwijd. Na het in dienst treden bij Metris zul je beginnen met uitvoeren van productie-
werkzaamheden (binnendienst) en zal je tijdens deze periode voorbereid worden voor het werk op locatie bij 
de klant (buitendienst). Uiteindelijk ben je samen met je manager verantwoordelijk voor het waarborgen van 
de kwaliteit van beide hoofdtaken alsmede de aanvullende taak. Een aanvullende taak zal zijn het 
ondersteunen van andere afdelingen binnen Metris waar technische behoefte gewenst is. 
 
Aanvullende taken kunnen onder andere zijn: 

 Testen nieuwe software versies 
 Kleine hardware-projecten t.b.v. product-verbetering 
 Kleine reparaties t.b.v. retournering van klanten etc. 

 
Jouw Profiel 
Zeer belangrijk voor deze functie is dat je affiniteit hebt met techniek maar ook zeker communicatief (assertief) 
onderlegd bent. Daarnaast betreft het hier om een reizende functie wat inhoud dat je ervaring hebt met 
(zelfstandig) reizen en jouw privésituatie dit toelaat. Ook is het essentieel dat je de Engelse taal in woord en 
geschrift beheerst alsmede in het bezit zijn van een rijbewijs-B. Naast de bovengenoemde eisen zijn ook zeker 
de onderstaande persoonlijke competenties van wezenlijk belang: 

 Zelfstandigheid en Proactief (hands-on mentaliteit) 
 Doel- en Resultaat gericht 
 Nauwkeurig en Accuraat 
 Pragmatisch, Creatief en Analytisch vermogen 
 Enthousiast en Ambitieus (leergierig) 
 Teamplayer 
 Klantgericht 
 Organisatorisch 

 
Er wordt geboden 
Omdat iedere kandidaat uniek is, is het salaris afhankelijk van uw werkervaringen en vooropleidingen. Naast 
het salaris dat marktconform is binnen de branche biedt Metris je de ruimte om je verder (internationaal) te 
ontwikkelen. De informele sfeer biedt je de gelegenheid om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en 
initiatieven te tonen hierin begeleid en ondersteund door de organisatie, er zijn volop uitdagingen! 
 
Heb je interesse in deze vacature? Mail dan je sollicitatie voorzien van een actueel CV naar marco@metris.nl. 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marco Hooijer +31 (0)23 5623400 of +31 (0)654 266535.  


