
Legamaster, 
brand of the edding group

De Software Service Support Engineer is werkzaam binnen de afdeling Supply Chain. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het service- en support 

beleid van het gehele Legamaster Electronics productportfolio. De Engineer heeft diverse testapparatuur tot zijn beschikking om problemen te reproduceren, te 

testen en te gebruiken als begeleiding tijdens contactmomenten met klanten.

Legamaster International B.V. The Netherlands
+31 (0)573 713 000 www.legamaster.com 

VACATURE  
Software Service Support Engineer (fulltime) 

Verantwoordelijkheden

Hoofdtaken

Vanwege de groei, die vanuit de nieuwe strategie van Legamaster tot stand is gekomen, is de vacature voor Software Service Support Engineer ont-

staan. De Software Service Support Engineer gaat zich actief bezig houden met technische service- en supportactiviteiten op het gebied van vooral 

software (maar ook incidenteel hardware) van elektronische visuele communicatie middelen. Hiertoe behoren o.a. de productgroepen interactieve 

whiteboards, accessoires en e-Screens.

• Eerste, tweede en derdelijns helpdesk/support functie voor eindgebruikers 
en/of dealers bij technische problemen op soft- en hardware gebied 

• Maakt actief gebruik van directe communicatiemiddelen zoals remote 
desktop en telefoon als nodig om support te verlenen

• Op locatie fungeren als aanspreekpunt in directe communicatie met de 
klant (de verwachting is 1 á 2 dagen per week op locatie bij klanten)

• Ondersteunen van Customer Care Team en externe service providers bij 
technische vragen

• Kan als back-up fungeren voor de overige service engineers
• Support voor buitendienst sales medewerkers (bijvoorbeeld bij product- 

demonstraties)
• Support bij beurzen
• Installatie, onderhoud (bijvoorbeeld image en re-image van demo  

computers) en support van demo apparatuur in onze showrooms,  
meeting rooms en onze demo pool.

• Testen en advies uitbrengen met betrekking tot nieuwe versies  
van software/firmware

• Teamlid bij productontwikkelingsprojecten
• Actief en proactief oplossen van voorkomende service verzoeken (trouble 

shooting)
• Vastleggen van test- en uitsluitingsmethoden en oplossingshandelingen 

van vragen (FAQ’s)
• Verricht overige werkzaamheden die redelijkerwijs in het verlengde van 

de functie liggen

Functie-eisen

• Beschikt over MBO+ werk- en denkniveau, richting elektronica of IT
• Algemene kennis van software en van besturingssystemen als Linux / 

Android / iOS / Windows / OSX
• Kennis en ervaring van IT netwerk technologie 
• Ruime ervaring en affiniteit met configuratie en trouble shooting van 

software 
• Ervaring en affiniteit met audiovisuele technieken
• Technische achtergrond met (elektro)techniek en IT
• Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie
• Ruime analyse-, denk- en realisatiekracht op tactisch niveau
• Empathisch en overtuigend 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden 
• Uitstekende kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 

De Engineer moet met de volgende arbeidsomstandigheden rekening houden:
• Werken onder tijdsdruk, ook buiten kantoortijden
• Beeldschermwerk
• Hands-on testen van apparatuur 
• Af en toe reizen, ook internationaal 

Reageren
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met   
John Dick, Director Supply Chain & Services, tel.nr. 0573-713000.  
Geinteresseerd? Mail je motivatie en cv naar onze HR afdeling via   
hr@legamaster.com


