
 

 

Shimadzu Corporation, opgericht in 1875 in Japan, is een wereldwijd opererend bedrijf met ruim 13.000 
medewerkers en bekend als één van de grootste leveranciers op het gebied van analytische apparatuur.  
Shimadzu Benelux B.V. is een dochtermaatschappij van Shimadzu Corporation Japan. Shimadzu Benelux 

B.V. is in de Benelux regio verantwoordelijk voor de Sales, Support en Service van de analytische 

apparatuur uit het portfolio van Shimadzu Corporation in de marktsegmenten: Food, Pharma, Milieu, 

Klinisch en Automotive. De afdelingen Sales, Support en Service van Shimadzu Benelux B.V. met in totaal 

meer dan 60 medewerkers opereren vanuit het Benelux kantoor in ’s-Hertogenbosch Nederland.  

Ter versterking van ons administratie team Service zijn wij op zoek naar een: 

Administratief Commercieel Service Medewerker (ster)  

De werkzaamheden bij de service administratie zijn o.a. ; 
 

• Binnen de service afdeling ben je het initiële aanspreekpunt voor zowel klanten als 
collega's. Hierdoor sta je telefonisch klanten te woord in het veelal Nederlands en soms 
Franstalige (Belgische klanten) en soms Engels. Je voelt aan wanneer je kan mailen en 
wanneer je kan bellen en kan schakelen tussen je collega's.  

• Verwerken van de inkomende email verzoeken binnen de service is voor jou niet lastig. 

• Het verwerken van de service administratie zoals dagelijkse servicebonnen van engineers, 
het invoeren van contracten of maken van bestellingen welke nodig zijn voor de service 
engineers, 

• Het aanmaken van de service offertes en reparatie offertes welke maandelijks of ad hoc 
zich aandienen, 

• O.a. Beheer kalibratie middelen, vacuümpompen en diverse benodigdheden t.b.v. service 
engineers 

 
Door een behoorlijk grote dagelijkse input van werk zal je niet snel stil zitten maar er is ook zeker 
ruimte om een leuk gesprek te hebben met je collega's. Het team is divers en zeker in voor 
gezelligheid en weet, net als jij, wanneer er even hard moet worden gewerkt en wanneer er even 
wat rustiger aan gedaan kan worden. 
 
Als je hier enthousiast van wordt mag je gerust weten dat we het traject rustig opbouwen, hoe 
sneller jij laat zien wat je kan en wilt en het voldoet aan de verwachtingen die wij hebben, hoe 
meer en zelfstandiger het gaat worden. Kortom een functie waarin je snel je eigen vrijheid en 
zelfstandigheid kan verdienen. Dat geldt ook vanuit Shimadzu, als die kennis en kunde in je ziet zal 
je ook veel worden betrokken bij nieuwe of bestaande functies voor eventuele uitbreiding in jouw 
werkzaamheden. 
 



 

 

Jouw profiel:  
- Ervaring in een vergelijkbare commerciële functie is een pré, minimaal aantoonbare affiniteit, 

- MBO+ niveau van werken en denken, 

- Het goed kunnen organiseren en het indelen van je eigen agenda,  

- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, 

- Je bent in staat analytisch te denken en oplossingsgericht te handelen, 

- Doen wat je zegt en zeggen wat je wilt gaan doen,  

- Vertrouwd met SAP/ CRM in combinatie met Microsoft Office 365 is een Pré 
 
Zoek je vooral een doel voor je competenties? Deze zul je zeker kunnen toepassen; 

• Je weet wanneer je moet werken en wanneer je je een leuk feitje over jouw hobby kan vertellen 

• Werk zien liggen is voor jou niets nieuws 

• Je wilt het goed doen! De oplossing aandragen zodat we maximaal scoren op  klant tevredenheid, 

• Wij zijn bovenal service gericht! 
 
Wat kan je van ons verwachten:  
- Een marktconform salaris.   

- Een fulltime baan met uitzicht op een vaste aanstelling na een initiële periode, 

- Het werken in een collegiale omgeving met een gedreven team wat al geruime tijd bestaat,  

- Naast vakantie geld ook een 13de maand, 
- Goede pensioenverzekering, ook een royale bijdrage van de werkgever in deze, 
- Reiskosten vergoeding, 
- Thuiswerk mogelijk, 
- Gezelligheid en veel vrijheid. 
- Een werkgever voor de rest van jouw carrière, er zijn collega's die hier al 25 en 30 jaar werken, misschien 
ben jij de volgende? 
 


