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Vacature 21013 

 
Field Service Engineer  
 
De Koningh Coding & Labeling BV, Leverancier van industriële apparatuur Coding - Labeling - Inspection  
Locatie: West/Zuid Nederland  
Dienstverband: Fulltime 
 
 
Functie 
Producenten en verpakkers uit allerlei sectoren maken dagelijks gebruik van de etiketteeroplossingen van De 
Koningh. De machines van de Koningh kunnen vrijwel op ieder product of verpakking (ofwel materialen of 
ondergronden) een codering of etiket aanbrengen. Of het product of verpakking nu van glas, kunststof, aluminium, 
metaal, hout, plastic of rubber is. Of dat er rechtstreeks op dozen bedrukt moet worden of hierop een etiket moet 
worden aangebracht. Met hun labelingmachines kunnen zij elke uitdaging aan! Om die machines optimaal te laten 
functioneren moet alles perfect zijn afgesteld en onderhouden. Daarvoor zijn zij op zoek naar een nieuwe collega. 
Krijg jij energie van het helpen van klanten met jouw technische kennis? En wil jij met jouw advies en 
vaardigheden het verschil maken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 
Organisatie 
De Koningh Coding & Labeling is één van de grootste spelers in Nederland op het gebied van industriële codeer- en 
etiketteersystemen. Zij leveren apparatuur om producten en verpakkingen te coderen, etiketteren en inspecteren. 
Die combinatie is uniek in Nederland en daar zijn zij trots op. Wie kent niet de houdbaarheidsdatum op 
melkpakken, paracetamol en bierflesjes? Of je ziet in de supermarkt producten met een actiesticker 2 halen = 1 
betalen. Dat gebeurt in fabrieken door hun machines! Deze systemen worden geïnstalleerd en onderhouden door 
hun uitgebreide en gekwalificeerde serviceteam. De Koningh zit boordevol nieuwe ideeën. Samen met alle 
collega's kijken zij continu naar verbeteringen in hun productaanbod en hun dienstverlening. Zo kunnen zij iedere 
dag het verschil voor de klant maken, nu en in de toekomst! Het bedrijf telt momenteel ruim zestig medewerkers 
en is gevestigd in Duiven waar de ruime showroom, kantoren, magazijn en de technische dienst onder één dak 
zitten.  
 
 
Wat ga je doen?  
• Installeren en onderhouden van labeling apparatuur bij klanten in West- en Zuid-Nederland.  
• Verhelpen van storingen bij klanten. 
• Geven van technisch advies aan klanten zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen werken. 
• Uitvoeren van gevarieerde werkzaamheden die gericht zijn op mechanische, softwarematige en 

elektrotechnische taken. 
• Ja gaat deel uitmaken van een hecht team van betrokken collega’s die specialisten zijn in hun vakgebied en 

continu willen verbeteren. 
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Waar moet jij aan voldoen?  
• Je hebt een technische MBO-opleiding afgerond in bijvoorbeeld Mechatronica, Werktuigbouwkunde of 

Besturingstechniek. 
• Je hebt kennis op het gebied van mechanica, software en elektronica. 
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een technische buitendienstfunctie. 
• Je bent enthousiast en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Je vindt het een uitdaging een prettige relatie met de klanten op te bouwen en te onderhouden. 
• Je vindt het leuk om onderweg te zijn en op verschillende locaties te werken.  
• Je bent zelfstandig, leergierig en positief ingesteld.  
• Je bent in bezit van een B-rijbewijs. 
• Je beschikt over een vloeiende beheersing van de Nederlandse taal.  
• Je bent bij voorkeur woonachtig in West/Zuid Nederland.  
 
Wat bieden we jou?  
• Een zeer boeiend productengamma en een uitdagende werksfeer. 
• Uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
• Volop bewegingsruimte in je dagelijks werk. 
• Gedegen interne opleiding en begeleiding. 
• Auto (busje), smartphone, laptop. 
 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
De Koningh Coding & Labeling is een bedrijf waar hard wordt gewerkt, maar ook ruimte is voor plezier met veel 
betrokkenheid. Er wordt de nodige bewegingsruimte geboden in jouw dagelijkse werkzaamheden in een 
ambitieuze, kwaliteitsgerichte organisatie met een goed imago.  
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met 
Miranda Grimbergen. 
m.grimbergen@why-search.nl  
06 15435753 
 
 
 
 


