
 

Vacature Field Service Engineer (fulltime) 

Onze organisatie 

MediLaser is een toonaangevend en ambitieus bedrijf gespecialiseerd in medische (laser)apparatuur, 
IPL-systemen en medisch materiaal voor ziekenhuizen, medische professionals en 
schoonheidsspecialisten in België en Luxemburg. Onze nauwe samenwerking met internationaal 
gerespecteerde fabrikanten stelt ons in staat om een innoverende gesprekspartner te zijn voor al onze 
klanten. 

Vanuit onze vestiging in Geel voorzien wij met een eigen team van klinische en technische specialisten 
onze klanten in trainingen, service en advies bij het uitvoeren van de behandelingen. Daarnaast werken 
we nauw samen met onze zusterbedrijven in Nederland (Laservision en Optiekvision). 

Medilaser levert state-of-the-art oplossingen voor: 

▪ Dermatologie 
▪ Esthetische heelkunde 
▪ Chirurgie (urologie, gynaecologie en NKO) 
▪ Schoonheidsinstituten (laserontharing) 

De functie 

Om ons service team te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven en klantgerichte technieker in 
de functie van: 

Field Service Engineer (fulltime) 

Onze Service Ingenieurs zijn verantwoordelijk voor de controle en installatie van onze apparatuur en 
voor het uitvoeren van het preventief en het correctief onderhoud op onze machines, dit zowel in onze 
werkplaats als op locatie bij de klant. Dit omvat in medische systemen voor Urologie, NKO en 
Gynaecologie die in ziekenhuizen staan, maar ook apparaten voor huidtherapie die veelal praktijken 
van huisartsen en in schoonheidssalons staan. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor onze relaties 
voor alle technische vragen over onze producten, en zal je ons verkoop team bijstaan met het invullen 
van het technische gedeelte van aanbestedingsdossiers. 

Als Service ingenieur ben moet je in staat zijn om nauwkeurig en efficiënt te kunnen werken. Uiteraard 
zullen wij voorzien in een uitgebreide opleiding zodat je vertrouwd geraakt met al onze producten. 
Daarom zal de inwerkperiode bestaan uit zowel interne- (door collega’s in Nederland) als externe 
trainingen (door onze leveranciers), aangevuld met zelfstudie. Na de inwerkperiode zal je doorgaans 
van thuis uit zelfstandig werken. 

Functie omschrijving 

▪ Vervoer en installatie van apparatuur in ziekenhuizen en privé centra. 
▪ Uitvoeren van preventief onderhoud, oplossen van (technische) problemen en herstellen van 

apparatuur en onderdelen. 
▪ Opstellen van service rapporten en up-to-date houden van de service databank 
▪ Samenwerken met Sales, bv. voor het invullen van het technische gedeelte van een 

aanbestedingsdossier. 



 

 

 

Wij vragen 

Een klantgerichte collega (m/v) met verantwoordelijkheidsgevoel: 

▪ die representatief is en beschikt over goede communicatieve eigenschappen; 
▪ die beschikt over goede analytische vermogens en probleem oplossend kan denken; 
▪ die beschikt over een diploma in elektronica, elektromechanica of een (biomedisch) ingenieurs 

opleiding ;  
▪ met ten minste 5 jaar ervaring als Field Service Engineering (Aanbevolen) en 3 jaar met Medical 

(Aanbevolen); 
▪ een goede kennis heeft van computers (hardware en software); 
▪ zich vlot kan uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels (zowel gesproken als geschreven); 
▪ met een flexibele werkinstelling; 
▪ en die kan werken onder druk.  

Wij bieden 

▪ Een leuke, afwisselende en uitdagende baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen binnen een groeiend 
bedrijf. 

▪ Uitstekende opleidingsmogelijkheden binnen het door ons aangeboden productengamma. 
▪ Een passende verloning met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
▪ Een aanstelling met uitzicht op goede doorgroeimogelijkheden; 
▪ Eigen verantwoordelijkheid met het plannen van de werkzaamheden en agendabeheer; 
▪ Werken in een team in een informele omgeving. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.medilaser.be. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je 
terecht bij Ruud Muller op +31 (05)29-428000 of Joeri Willems op +32 0475 71 03 98. 

 

http://www.medilaser.be/

