
                                           
 
Ter uitbreiding van ons team in Hengelo zijn wij op zoek naar een: 

 

Servicecoördinator afdeling Service & Inspectie 
 

De werkzaamheden: 
De werkzaamheden bestaan uit het: 

 Maken van voor- en nacalculaties. 

 Aanspreekpunt voor klanten en monteurs. 

 Inzetten en aansturen van leveranciers. 

 Opstellen van werkinstructies. 

 Inkoop van materialen en diensten. 

 Op aanvraag opstellen van VGM-plannen en TRA’s (samen met de KAM-coördinator) 

 Nazorg geleverde producten en/of diensten. 
 
Wat wij vragen: 

 HBO werk-, denk- en ervaringsniveau op commercieel-technisch gebied. 

 Kennis van industriële elektrotechniek is een must. 

 Goede beheersing van MS-Office. 

 Uitstekende communicatieve vaardigheid in woord en geschrift.   

 Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.  

 Beheersing van de Nederlandse taal is een absolute must, beheersing van de Duitse en 
Engelse taal is een pré. 

 
Specifieke functiekenmerken: 

 Dienstverlenende, klantgerichte en klantvriendelijke instelling. 

 Ordelijk en systematisch werken voor het accuraat verwerken van gegevens van diverse aard. 

 Resultaatgerichte, zelfstandige werker met duidelijk eigen initiatief. 

 Winnaarsmentaliteit.  
 
Geboden wordt:  
Voor de functie geldt een werkweek van 40 uur. Wij bieden een uitstekende honorering, 
waaronder een 13e maand en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld 
studiemogelijkheden.  
 
Reacties: 
Mennens Hengelo B.V ter attentie van Lotte Oerbekke (Lotte.Oerbekke@mennens.nl) 
Voor vragen over de vacature kun je ook contact opnemen met Lotte, tel. 074-2503504 
Internet : www.mennens.nl 
 
Mededeling in het kader van de AVG:  
Tijdens de sollicitatieprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Deze zullen uitsluitend 
gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn door ons worden bewaard en daarna 
verwijderd. Screening, een assessment en/of test kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

De Mennens-vestigingen kenmerken zich door hun platte organisatiestructuur. We zijn recht 
door zee, voeren het vak passievol uit en doen eerlijk zaken. Elke medewerker begrijpt precies 
wat onze klanten bezighoudt. Meer nog: we bieden keer op keer advies, plus de nodige 
praktische oplossingen, waarmee elke klant écht verder kan. 
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Werken bij Mennens? 
Dat betekent een baan in een internationale omgeving. Een plaats waar er bijzonder veel 
aandacht is voor je opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Wat mag je nog méér verwachten? 
Ervaar de zekerheid en kansen van een grote organisatie, aangevuld met persoonlijke 
betrokkenheid, typisch voor een middelgroot bedrijf.  
Bij Mennens krijg je volop de kans je kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan zowel via 
de eigen Mennens Bedrijfsopleiding, plus andere interne en externe opleidingen of trainingen. 
Geen dag is dezelfde, want ons werkveld verandert snel: wijzigingen in wet- en regelgeving, 
projecten die steeds groter en complexer worden,... Bij Mennens leer je sowieso dagelijks bij! 

Dé specialist op vlak van staalkabel, hijs- en hefmiddelen en werken op hoogte 
In de hijs- en hefwereld gaat het in eerste instantie niet om dure projecten of apparatuur. Wel 
om gemotiveerde, klantgerichte en flexibele medewerkers. Mennens gaat meteen met je 
problemen aan de slag. Een aanpak die bovendien de meest duurzame oplossing nastreeft. 
Want een machine, schip, kraan,... zet je niet zomaar eventjes on hold en moet zo lang mogelijk 
meedraaien! 
Meer dan 100 jaar kennis en ervaring maakte van Mennens de marktleider in de Benelux. Onze 
activiteiten bestrijken dan ook het hele spectrum: leveren, monteren en assembleren, keuren en 
certificeren, repareren en onderhouden, voorlichten én opleiden. 

Centrale insteek 
De Mennens Groep telt 7 zelfstandige vestigingen. Ze gaan voor eenzelfde aanpak met duidelijk 
afgebakende, uniforme processen. Tegelijk leggen we de nadruk op een lokale, herkenbare 
dienstverlening. Onderdeel van Axel Johnson. 
 
Regionale aanpak 
Meer dan 360 medewerkers bedienen elk hun eigen regio. Dit garandeert een slagvaardige 
aanpak met respect voor streekgebonden verschillen. Mennens vindt het extreem belangrijk dat 
we dicht bij onze klanten staan. Producten en diensten presenteren we immers altijd volgens de 
lokale vereisten. Het team staat meteen voor je klaar, waar je ook gevestigd bent.  
 
Leveranciers als partners 
Mennens werkt enkel samen met topproducenten. De meeste relaties bestaan al decennia lang. 
Voor onze klanten betekent dit een garantie voor uiterst kwalitatieve producten. Plus systemen 
die voldoen aan alle wettelijke eisen en veiligheidscriteria. Daarbij blijven onze adviseurs op elk 
moment verzekerd van een gespecialiseerde ondersteuning.  
 
Veiligheid staat altijd voorop  
Hijsen en heffen zijn per definitie risicovolle activiteiten. Mennens brengt alle risico's zo goed 
mogelijk in kaart, zodat we er zoveel mogelijk kunnen uitsluiten. Hiervoor werken we nauw 
samen met klanten: niet vanop kantoor, maar vanuit de kennis en ervaring op de werkvloer.   
 
Oog voor kosten 
Als bedrijf behouden we nauwlettend het overzicht op de kosten en het rendement. Bij 
Mennens tref je geen luxe-investeringen of enorme overheadkosten. Een basisattitude die je 
makkelijk terugvindt in onze dagelijkse dienstverlening.  
 
Deskundig maakt kundig 
De wereld verandert, dus evolueren we graag mee. Mennens investeert veel tijd en geld in de 
opleiding van medewerkers. We beschikken over een eigen interne bedrijfsopleiding een laten 
bovendien medewerkers regelmatig cursussen en opleidingen volgen. Daarnaast zijn alle 



                                           
 
Mennens-vestigingen ISO 9001-, ISO 14001-, EKH- en VCA**-gecertificeerd.  
 
Kennis delen met klanten 
Een uitstekende voorlichting is essentieel om mensen op risico's te wijzen. Daarom organiseert 
Mennens lezingen en cursussen over onder meer valbeveiliging en hijsveiligheid op de 
werkvloer. Hierbij stemmen we de training af op de bedrijfseigen situatie.  

 


