
 

 

 
 
KVERNELAND GROUP is één van de grootste Internationale bedrijven op het gebied van ontwikkeling, 
productie en distributie van landbouwmachines en services. Met een sterke focus op innovatie, bieden we een 
unieke productlijn aan van kwalitatief hoogwaardige landbouwmachines.  
Kverneland Group levert een uitgebreid pakket van systemen en oplossingen voor de professionele agrarische 
sector, bestaande uit grondbewerking, zaaitechniek, ruwvoederwinning, persen en wikkelen van balen, 
kunstmeststrooien, spuiten en elektronische toepassingen voor tractoren en landbouwmachines.  
 
Kverneland Group is opgericht in 1879 en heeft fabrieken in Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Nederland, Italië, Rusland en China. Kverneland Group heeft eigen verkoopmaatschappijen verspreid over 19 
landen en exporteert haar producten naar nog eens 60 andere landen. Aan het einde van 2014, had Kverneland 
Group 2.487 medewerkers, waarvan 73,3% buiten Noorwegen werkt. In 2012 is Kverneland Group 
overgenomen door het Japanse bedrijf Kubota Corporation.  

 
Kverneland Group Nieuw-Vennep BV is één van de productielocaties van de Kverneland Group 
binnen Europa. Binnen onze vestiging Kverneland Group Nieuw-Vennep BV werken we met ruim 
200 collega’s aan de ontwikkeling en productie van landbouwspuiten en kunstmeststrooiers. Ter 

uitbreiding van ons team zijn we in Nederland op zoek naar een: 

 

Junior Service Engineer 
 

Waarom Kverneland Group? 

Wij bieden een uitdagende functie binnen een internationale organisatie met betrokken 

medewerkers. Werken bij Kverneland Group betekent dat je onderdeel bent van een award 

winning productielocatie in Nederland, waar we streven naar innovatie en performance op 

gebied van Smart Farming. Jaarlijks organiseert Kverneland Group sociale evenementen 

voor alle medewerkers. Als je bij Kverneland Group Nieuw-Vennep BV komt werken kun je 

rekenen op een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden op 

vaktechnisch en/of persoonlijk gebied. Naast een uitstekend salaris kennen wij een 

winstdelingsregeling en heb je recht op 27 vakantiedagen en 13 ATV dagen per jaar bij 

een fulltime dienstverband en 8% vakantiegeld per jaar. Daarnaast ontvang je korting bij 

een aantal zorgverzekeraars en heb je de mogelijkheid om je aan te melden voor een 

collectieve ongevallenverzekering waarvan een deel van de premie door Kverneland wordt 

vergoed. In het kader van employee health dragen wij bij in de contributie op een 

sportabonnement volgens onze regeling bedrijfsfitness en ontvang je korting op aankopen 

bij diverse webshops via employee benefits. 

 

Wat ga je doen? 

Verzorgen van alle technische service activiteiten door trainen en begeleiden van service 

engineers van de Kverneland Group verkoopmaatschappijen en importeurs. Daarnaast de 

correcte afhandeling van garantieclaims, technische problemen en het organiseren en of 

begeleiden van reparaties op locatie. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

 Communiceren met verkoopmaatschappijen, importeurs, collega bedrijven en 

R&D engineers betreffende specifieke klachten en bij het geven van trainingen 

aan service engineers en klanten.  

 Analyse en afhandeling van schadeclaims; nakomen van afspraken met klanten; 

afwikkelen en adequate rapportage van klachten en terugkoppeling binnen de 

organisatie. 

 Behandeling van klachten. 

 Verzorgen van technische trainingen en begeleiding van service engineers en 

klanten in/op verschillende niveaus. 

 Opstellen van rapportages van garantiekosten per product, product groep en klant 

en voorstellen doen ter verbetering van producten. 

 Bereidheid tot reizen en werken op ongewone tijden. 

 



 

 

 

 

Wat heb je minimaal nodig? 

 Een afgeronde agrarische of technische HBO Opleiding; 

 Beheersing van Duitse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Rijbewijs B (je kan namelijk gevraagd worden om met de tractor onze eigen 

geproduceerde machines te demonstreren); 

 Kennis van agrarische (landbouw)machines; 

 Analytisch ingesteld. 

 

Heb je interesse? 

Solliciteer via de onderstaande link.  
 

Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande vacature, wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

             
 

Visit our website https://www.werkenbijkvernelandgroup.nl/  

https://www.werkenbijkvernelandgroup.nl/
http://www.twitter.com/kvernelandgroup
http://www.facebook.com/kvernelandgroup
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
http://www.kvernelandgroup.com/welcome

