
   
 

 

 

 
Als wereldwijd technologiebedrijf en dienstverlener in de Animal health-sector ondersteunt Covetrus 
gezelschapsdieren-, paarden- en landbouwhuisdierenpraktijken. Wij bieden een uitgebreid 
assortiment aan producten, software en diensten waarmee we veterinaire professionals helpen de 
diergezondheid te bevorderen, sterke klantrelaties te onderhouden en een goed financieel resultaat 
te behalen. Bij alles wat Covetrus doet, staat de dierenarts centraal.  
In 25 landen zetten zich dagelijks ruim 5.000 Covetrus-medewerkers in, om de bedrijfsresultaten van 
zo’n 100.000 dierenartsen en hun praktijken te helpen verbeteren. 
 
In ons Nederlandse team is de vacature ontstaan van: 

Service Monteur 

 
Werken in de techniek met apparatuur voor de veterinaire markt.  
Denken in (technische) oplossingen en een goede service- en klantgerichtheid bieden?  
Dat kan, als jij de enthousiaste fulltime Service Monteur bent die we zoeken voor deze vacature!  
 
Jouw opdracht 
De functie Service Monteur daagt je uit om je technische talent in te zetten voor het team van de 
Technische Dienst én onze klanten. Jij zorgt ervoor dat de apparaten bij veterinaire specialisten altijd 
goed functioneren. Je verzorgt het reguliere onderhoud van o.a. autoclaven, tandheelkundige units 
en anesthesie apparatuur. De service aan de klant staat bij jou altijd voorop. 
 
Je werkt samen met 2 ervaren collega’s service technicus die jou alle kneepjes van het vak zullen 
bijbrengen.   
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken iemand die goed kan analyseren en snel schakelen. Daarnaast heb je oog voor detail, ben 
je kritisch en beschik je over sterke technische en sociale vaardigheden. 
 
Je belangrijkste taken zijn: 
✓ Het plannen van afspraken en onderhouden van apparatuur. 
✓ Het bijhouden van de administratie van de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. 
✓ Het bieden van telefonische ondersteuning aan interne en externe klanten. 
✓ Het bieden van administratieve ondersteuning aan de afdeling equipment . 
✓ Het adviseren van de klant over de aanschaf van nieuwe apparatuur. 
✓ Het beheren van je eigen (wagen)voorraad. 
 
 
Dit ben jij! 

• Bij voorkeur een afgeronde mbo-opleiding in de richting elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde of besturingstechniek. 

• Een rijbewijs B is een vereiste. 
• Bereidheid om klanten te bezoeken door heel Nederland. 
• Jij bent een startende service technicus of je hebt al technische ervaring. 
• Interesse in automatisering en computers. 
• Een servicegerichte instelling. 
• Goede kennis van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.  
• Kennis van de Engelse taal is een vereiste.  
• Een proactieve en accurate persoonlijkheid. Jij geeft niet op en gaat door tot de oplossing is 

gevonden. 
 



   
 

 

 

Wij bieden jou: 

• Een toonaangevend veterinair bedrijf, deel uitmakend van een internationaal beursgenoteerde 
organisatie.  

• Een gedegen onboarding traject, waarbij je ervaren collega’s je zullen trainen in het onderhoud 
van apparatuur. 

• Werken in een team van enthousiaste en ambitieuze professionals. 

• Een informeel werkklimaat. 

• Een bedrijfsauto om je werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. 

• Reguliere werktijden van maandag t/m vrijdag. 

• Prima arbeidsvoorwaarden, zoals 36 verlofdagen, diverse collectieve verzekeringen en een 
bonus van maximaal 1 maandsalaris bruto op basis van doelstellingen.  

 
Meer informatie en solliciteren?  
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Emil Schotborg,  
telefoon: 06-53549985. 
 
Solliciteren op deze vacature? 
Ben je ervan overtuigd dat jij dé Service Monteur bent die wij zoeken? En ben je klaar 
voor de uitdaging die deze vacature met zich meebrengt, dan ontvangen wij graag jouw 
motivatiebrief en CV per e-mail via hr@covetrus.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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