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Functie: Service Engineer/ Coördinator (m/v) 
 

 

Introductie 

Analytical Solutions and Products B.V. (ASaP) is een bedrijf met een flexibel, gedreven en groeiend 

team van mensen met een duidelijke doelstelling: 

 

Het leveren van praktische oplossingen voor analyse vraagstukken. 

 

Dit geldt voor zowel on-line procesanalyses als voor laboratorium- en experimentele analyses. De 

praktische oplossingen van ASaP zijn gebaseerd op meer dan 50 jaar gezamenlijke ervaring, specifieke 

opleidingen, kennis van de ASaP-teamleden en, last but not least, het plezier in ons werk. 

 

Het gerenommeerde en complementaire diensten- en productenpakket van ASaP draagt in belangrijke 

mate bij aan het leveren van de juiste oplossing voor analyse vraagstukken. De producten, zoals 

analysers en bijbehorende monstername- en conditioneringsonderdelen en –systemen, zijn vooral 

geschikt voor gas- en tot vloeistof verdichte monsters. Daarnaast stellen de teamspirit en de 

samenwerking met partners ons in staat tailormadesystemen te ontwerpen, te bouwen, lokaal te 

installeren en in bedrijf te stellen. Al deze producten en systemen kunnen worden uitgevoerd volgens 

de laatste richtlijnen, zoals ATEX. 

 

Klanten passen de producten en oplossingen die ASaP biedt wereldwijd toe en zetten deze in voor 

procescontrole, bewaking van productkwaliteit, energiebesparing en controle van milieu-

emissienormen en -vergunningen. 

 

Wat verwachten wij van de Service Engineer/ Coördinator (m/v): 

 

Taken: 

 Uitvoeren van onderhouds- en call-out contracten 

 Onderhouden en repareren van analyse apparatuur en sample systemen 

 Trouble shooting en fout opsporing in analyse systemen 

 Inbedrijfstelling van analyse systemen 

 Testen van nieuwe analysers 

 Inplannen en coordineren van service afspraken 

 Opstellen van heldere service rapporten 

 Advisering aan en proactief overleg met de klant, zowel technisch als commercieel 

 Geven van hands-on trainingen 

 Op orde (laten) houden van service koffers, draag- en calibratiegassen, laboratorium, demo 

analyzers 

 

 

Analytical Solutions and Products B.V. for good measure 

 

Berchvliet 17 1046 CB Amsterdam 

P.O. box 37146 1030 AC Amsterdam 

Tel. +31 (0)20 492 47 48 

Fax +31 (0)20 337 27 98 

E-mail info@asap.nl 

Website www.asap.nl 
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Verantwoordelijkheden: 

 Zelfstandig werken 

 Klantgericht (mee)denken 

 Uitbouwen van billability van de service afdeling 

 Bijhouden van service rapporten en schrijven van gemaakte uren 

 Orde, netheid en overzicht houden op de werkzaamheden van de service afdeling 

 Tijdig administratief afhandelen van uitgevoerde service werkzaamheden. 

 Coördineren van de servicewerkzaamheden binnen ASaP 

 

Functie eisen 

 Opleiding HBO/WO 

 Hoge mate van nauwkeurigheid en gestructureerd werken 

 Gevoel voor service en klantgerichtheid 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 In teamverband kunnen werken 

 Zelfstandig kunnen werken en zelf initiatief ontplooien 

 Goede beheersing van Engels in zowel woord als geschrift 

 Kennis van Word, Excel, PowerPoint  

 

Wat bieden wij: 
 Een goed en markconform salaris 

 Een uitdagende functie 

 Doorgroeimogelijkheden 

 Opleiding & trainingsmogelijkheden 

 Werken in een enthousiast team 

 Vast contract bij goede prestatie 

 Ruimte tot eigen initiatief 

 Werken met hi-tech apparatuur en tools 

 Auto of km vergoeding 

 PC of laptop en mobiele telefoon 

 

Heeft u interesse, stuur dan een mail met uw CV en motivatie aan: mvanderzee@asap.nl  

 
Het Producten pakket 

ASaP heeft een producten pakket bestaande uit o.a. de volgende producten: 

ABB, Ametek, Bühler, Environnement, Chemec, SilcoTek, GO, Circor, O’Brien, MCZ, Kin-Tek, Classic 

Filter, Purge Solutions en Genie.  

 

Daarnaast heeft ASaP een aantal eigen producten zoals; 

 LNG Sampler/Vaporizer 

 Explosieveilige micro-Gaschromatograaf 

 a Slim Analyser Package (aSAP) & analyserhuis,  

 ABC+ analyse systeem. 

 Voor meer info zie www.asap.nl 

 

mailto:mvanderzee@asap.nl
http://www.asap.nl/
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Bijlage werkverdeling & Tools: 

Voor het registreren van de project gerelateerde werkzaamheden en service handelingen gebruiken 

wij het projecten registratie en CRM pakket Commence, de calculaties, aanbiedingen en service 

rapportage worden m.b.v. Excel/Word uit dit pakket (semi)automatische gegenereerd. 

 

 Service buitenland 5% 

 Service binnenland NL/BE 40% 

 Rapportage, Administratie 10% 

 Service en testen in-house,10% 

 Organisatie en commerciele activiteiten 30% 

 Opleiding/ Training 5% 


