
Manager Service & Onderhoud  
 
Als Manager Service & Onderhoud ben jij de schakel tussen de techniek, klanten en interne 
collega’s. Je stuurt dagelijks gemiddeld 4 tot 6 servicemonteurs aan alsmede de 
binnendienst van afdeling Service & Onderhoud. Verder ben je het eerste aanspreekpunt 
voor service gerelateerde vraagstukken en zorgt voor een correcte afhandeling hiervan.  
 
Je geeft telefonisch advies en zoekt naar passende oplossingen. Hieronder valt het 
coördineren en bewaken van de planning en inzet van onze servicemonteurs. Daarnaast ben 
je ook verantwoordelijk voor de coaching, ondersteuning en aansturing van de monteurs op 
locatie en coördineer je e.e.a. met de desbetreffende opdrachtgever/huurder/gebruiker. 
 
Het doel is altijd om, samen met je collega’s, te zorgen voor de perfecte klantbeleving met 
minimale overlast. Je rapporteert de voortgang, resultaten en afwijkingen rechtstreeks aan 
het hoofd bedrijfsbureau en directie. 
 
Wat breng jij mee? 
 
Om de werkzaamheden als Manager Service & Onderhoud op niveau te kunnen uitvoeren 
ben je 40 uur per week beschikbaar en heb je een HBO diploma of werk/denkniveau c.q. 
aantoonbare ervaring nodig en een affiniteit met bouw en techniek. Eerdere ervaring in de 
dakenbranche zou een grote plus betekenen. 
 
Het werk op de afdeling Service & Onderhoud vraagt niet alleen om technisch inzicht, maar 
ook om sterke communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht. Belangrijk is dat je 
aantoonbare ervaring hebt met het coördineren van servicewerkzaamheden in de 
uitvoerende sector. 
 
Omdat je moet communiceren met een grote diversiteit aan eigenaren/gebruikers/huurders 
en deze in een toenemende mate van verschillende nationaliteiten zijn is het een pré dat je 
minimaal de Engelse taal op niveau kunt spreken en schrijven. 
 
Wij zoeken iemand die past binnen de professionaliteit en gedrevenheid van een innoverend 
dynamische bedrijf, maar ook binnen de informele sfeer van een familiebedrijf. 
 
Vijf redenen om te kiezen voor van Haperen 
 

• Je komt te werken voor één van de toonaangevende bedrijven op  
dakengebied in de regio 

• Je komt te werken in een stabiele onderneming met korte lijnen in een  
informele en professionele werkomgeving 

• Ons grote netwerk zal jouw netwerk laten groeien  

• Wij bieden je ruimte voor zowel persoonlijke als professionele groei 

• Je kunt rekenen op een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden 
 

Ben je enthousiast geraakt door deze vacature? Stuur dan je CV en korte motivatie 

naar vacatures@vanhaperen.nl Voor vragen kan je bellen met Patricia Heijnemans 076-

5420611 
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