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SIM Holland is een technisch bedrijf opgericht in 1933. Met 3 businessunits, te weten Service, Energie en 
Agro, zijn wij actief in verschillende branches als leverancier. Dit geeft onze klanten de overtuiging dat onze 
technische specialisten van alle markten thuis zijn. SIM Energie vertegenwoordigt als importeur een aantal 
specifieke producten en merken op het gebied van noodstroomaggregaten, UPS-systemen en mobiele 
energie. 
 
Voor uitbreiding van onze verkoopactiviteiten zijn wij op korte termijn zoekende naar een: 

Vacature Werkvoorbereider Service  
Primaire zaken zijn: 
• Het aansturen van de inkoop van de nodige materialen/producten van leveranciers of diensten van 

onderaannemers; 
• Contact opnemen met klanten ten behoeve van de planning van uitvoering; 
• Het inplannen van het benodigde personeel, materiaal en gereedschappen; 
• De aangeboden werkzaamheden zo economisch mogelijk laten uitvoeren; 
• Het ondersteunen en waar nodig aansturen van het uitvoerende personeel; 
• Controleren en doorsturen naar de relevante afdelingen van service rapportages en urenverantwoording 

van het uitvoerende personeel; 
• Detecteren van opvolgacties/meerwerk naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden en 

opmaken van offertes en, indien nodig, deze doorsturen voor verwerking; 
 
Wij vragen het volgende profiel: 
• HBO werk- en denkniveau (technisch/commercieel georiënteerd); 
• Kennis van noodstroom; 
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring binnen een vergelijkbare functie; 
• Leidinggevende capaciteiten; 
• Helikopterview; 
• Goede communicatieve vaardigheden; 
• Klantgericht met een servicegerichte houding; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift; 
• Vaardigheden met ERP/CRM software en Microsoft Office applicaties (Word, Excel, Outlook); 
• Stressbestendig;  
• Flexibiliteit; 
• VCA-VOL certificaat, of bereid deze te behalen; 
• In bezit van rijbewijs B. 
 
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, 
proactieve 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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