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Vacature Service Manager UPS/NSA. 
 
In de functie van Service Manager binnen onze Service afdeling houd je je dagelijks bezig met sturen van de afdeling 

en service- en onderhoudsopdrachten voor onze klanten in Nederland. Het gaat om noodstroomvoorzieningen NSA, 

UPS of een combinatie hiervan. Je geeft hierbij direct leiding aan kantoorpersoneel, servicemonteurs in de 

buitendienst en stuurt ook ingeleende servicemonteurs aan. Je stuurt hierbij op een coachende manier en houdt 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. Je houdt uiteraard rekening met de wensen vanuit de klant. Ook zie je toe 

op de gemaakte afspraken uit het onderhoudscontract en signaleer je knelpunten. Kwaliteit en betrouwbaarheid 

staan hierbij voor jou hoog in het vaandel. In deze functie rapporteer je aan de directeur. 
 
Functie-eisen: 

 Wij zoeken een kandidaat met een HBO werk- en denkniveau (technisch of commercieel georiënteerd); 

 Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante Service ervaring binnen een vergelijkbare  functie;  

 Je beschikt over (coachende) leidinggevende capaciteiten; 

 Je bent klantgericht en stressbestendig bent en goed kunt plannen en organiseren; 

 Je hebt een goede beheersing van zowel de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Ook heb je een netwerk en ruime kennis van noodstroom; 

 Je bent in staat om zelfstandig te werken met een proactieve instelling en je beschikt over veerkracht, 
flexibiliteit, evenwicht en goede communicatieve vaardigheden; 

 Helicopterview en pragmatisch; 

 Resultaatgericht; 

 Ervaring ERP; 

Meer over de werkgever: 
SIM Holland is een technisch bedrijf opgericht in 1933. Met 3 Business Units, te weten Energie, Agro en Service, zijn 
wij actief in verschillende branches als leverancier. Dit geeft onze klanten de overtuiging dat onze technische 
specialisten van alle markten thuis zijn en wij met onze brede kennis en ervaring een advies kunnen geven waarop 
men kan bouwen. SIM Energie vertegenwoordigt als importeur een aantal specifieke producten en merken op het 
gebied van noodstroomaggregaten, UPS-en (Uninterrupted Power Supplies) en mobiele energie.  
 
Wij bieden: 
Een veelzijdige en zelfstandige uitdaging binnen een dynamische organisatie, alsook een aantrekkelijk salaris en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
De organisatie kenmerkt zich door professionaliteit in een open, pro-actieve en no-nonsense sfeer met een 
toekomstgerichte visie. 
  
Geïnteresseerd? Stuur jouw motivatie en CV per mail naar: hbrands@sim-holland.nl 
Soort dienstverband: Fulltime 
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