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Diagnose Technicus / Diagnose Specialist / Service Monteur - DPS Power B.V. 
 
DPS Power BV, de officiële en exclusieve importeur van DEUTZ Compact Motoren zoekt, in het kader van groei, per direct 
een Diagnose Technicus / Diagnose Specialist / Service Monteur.  
 
Bedrijfsprofiel 
DPS Power BV  te Dordrecht is het officiële DEUTZ Competence Center in Nederland, en bedient, tezamen met zusterorganisatie 
DPS Power NV te Antwerpen de markt in België en Nederland. Het betreft de import van water- en luchtgekoelde diesel- en 
gasmotoren, powerpacks en ruilmotoren en voorts de vertegenwoordiging van originele DEUTZ onderdelen, alsmede de aftersales 
van Deutz. 
  
DPS Power BV is een klein-middelgroot bedrijf, maar toonaangevend in de markt van de compact motoren als het gaat om know-
how, betrouwbaarheid en service. Door de ontwikkeling die DPS Power BV de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, onlangs zijn wij 
verhuist naar onze nieuwe locatie in Dordrecht. Waar wij de beschikking hebben over een volledig ingerichte werkplaats om onze 
dienstverlening nog verder te optimaliseren.  
 
Diagnose Technicus / Diagnose Specialist / Service Monteur.  
Je takenpakket bestaat uit het verrichten van reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan DEUTZ motoren, die toegepast 
worden in verschillende machines. In deze functie ben jij dé technische man voor ingewikkelde diagnoses en technische 
problemen. Je verricht zelfstandig de meer complexe reparaties en onderhoudswerkzaamheden op locaties bij de klant of in onze 
werkplaats in Dordrecht. Je werkt hierbij systematisch en efficiënt en volgens werkvoorschriften vanuit de eigen organisatie. Hierbij 
zorg je voor de juiste administratie van de verrichte werkzaamheden volgens de richtlijnen van Deutz.  
 
Functie eisen 
Voor deze buitendienst functie is het volgende Profiel opgesteld: 

�x Je hebt een volledig afgeronde (relevante) MBO opleiding met wat jaren passende ervaring. 

�x Je bent flexibel, leergierig, initiatiefrijk, breed ontwikkeld, sterk technisch georiënteerd. 

�x Je hebt ervaring met moderne motortechnieken, en dus het stellen van technische diagnoses en het oplossen van 
complexe, sterk uiteenlopende storingen.   

�x Je bent in staat om zelfstandig problemen op te lossen en je vindt het leuk om dat op locatie bij onze klanten te doen. 

�x Je beschikt over administratieve vaardigheden.  

�x Je bent goed in interne, maar ook vooral in externe contacten, en je bent dus representatief. 

�x Je werkt graag bij een exclusieve importeur waar je beschikt over technische know-how, special tools en een volledig 
uitgeruste servicewagen. 

�x Je gaat graag probleemoplossend en kwaliteitsbewust te werk. 

Arbeidsvoorwaarden                          

Wij bieden jou een mooie kans om mee te groeien met ons prachtige bedrijf en te werken met een mooie merk. Door de 
verschillende toepassingen van onze motoren zullen de werkzaamheden zeer afwisselend zijn. DPS power BV biedt een uitstekende 
arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder 27 verlof- en 13 ATV-dagen. Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden, bieden wij een 
dynamische en zelfstandige functie binnen een sterke, zeer klantgerichte en moderne organisatie waarbij er volop ruimte is voor 
persoonlijke ontwikkeling binnen een enthousiast team.  

Een technisch trainingsprogramma bij de DEUTZ AG maakt deel uit van jouw loopbaanontwikkeling. Door het vertrouwd raken met 
innovatieve technologie en het verder professionaliseren van jouw vaardigheden zorgen wij ervoor dat jij het beste uit jezelf kunt 
halen. 

Voldoe je aan het functieprofiel en wil je ons team komen versterken? Graag zien we dan jouw sollicitatie tegemoet.  Dit kan via 
onderstaande link of neem contact op met Arjan Molendijk of Janco de Witt via support@dpspower.com of 0180-333 102 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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