
Vacature
Service Coördinator 

(fulltime / 40 uur per week)

Een + voor je carrière 
Bij Markhorst ben je geen nummer maar een absolute ‘plus’. Da’s fijn hé? Jij maakt ons beter en slimmer 
en wij bieden jou een plek waar je kunt excelleren, groeien en altijd mag werken aan je persoonlijke 
ontwikkeling. Wil je groeien? Graag! Wil je dit niet? Ook goed! Jij bepaalt hoe en tot waar jij jouw carrière 
wilt ‘plussen’. Eigenlijk markeer je bij ons je carrière. Want zo noemen we dat bij Markhorst. De output 
die staat vast; samen geven we -door middel van een multidisciplinaire aanpak- optimale invulling 
aan de elektrabehoefte van onze klanten. Ofwel het meesterschap van jou en je collega’s resulteert 
in e-installaties die zijn weerga niet kennen. Het spreekt voor zich dat het met de beloning -zowel 
primair als secundair- wel goed zit Steek die maar in je zak. Welkom bij Markhorst - Mark your Career.

markhorst | elektro | beveiliging | toekomst energie | keuring | service & onderhoud

sluit aan bij markhorst



Concreet

Geef het een naam. Eigenlijk laten we het aan jou. Ultieme vrijheid gaat misschien wat ver, máár als Service Coördinator bij Markhorst 

maak jij het bedrijfsonderdeel service en onderhoud écht tot jouw kindje. Met zorg en aandacht laat jij ons groeien en maak je ons 

beter en slimmer. We geven je eigenlijk maar één echte opdracht mee: binnen 4 jaar wil Markhorst het meest klantvriendelijke en 

servicegerichte onderhoudsbedrijf van de regio zijn. En ja, dat gaat ons -samen met jou- lukken. Want ondanks dat jij aan de vooravond 

staat van een job met enorm veel vrijheid, staan we binnen ons familiebedrijf letterlijk naast elkaar. Ondanks onze explosieve groei, is 

het behoud van een familiair karakter een absoluut speerpunt. Dit is iets wat jij altijd meeneemt in beslissingen en keuzes die je maakt.

In 2020 en deel 2021 zijn er door ons op het gebied van organisatie en communicatie intensieve trajecten doorlopen. Op organisatieniveau 

hebben we ons bedrijf verder geprofessionaliseerd en gedigitaliseerd. Ook hebben we de organisatiestructuur aangescherpt. Op het 

gebied van communicatie hebben we het ‘merk’ Markhorst opnieuw gepositioneerd en volledig laten rebranden. We zijn al 38 jaar ‘oud’, 

maar voor de buitenwereld staat er een compleet ‘nieuw’ bedrijf. Dit in de meest positieve zin van het woord! Binnen de dynamiek van 

onze groeide organisatie, zijn wij op zoek naar een persoon die ons service- en onderhoudsbeleid verder vorm gaat geven. We hebben 

op dit vlak een goede basis gecreëerd, maar kijkend naar onze ambitie spreken we hardop uit dat we hierin nog flink wat stappen willen 

én moeten maken. We zoeken een kompas, gids en koersbepaler. In jou hebben we die persoon gevonden. Samenvattend: jij sluit beter 

aan bij Markhorst en zorgt op het gebied van service voor jaloerse blikken bij die coole blauwe club.

• Marktconforme beloning

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

• Werken binnen een Kempisch/Brabants familiebedrijf

• Samen bouwen aan een groeiende organisatie. Waarbij jij op  

 het gebied van service- en onderhoud de koersbepaler bent

• Veel ruimte voor eigen initiatieven, ideeën en   

  verantwoordelijkheden

• Een fijne en gezellige werksfeer met enthousiaste collega’s

Op het gebied van service ben je vanaf het allerbegin organisatorisch, financieel en commercieel eindverantwoordelijk. Fijne 

bijkomstigheid: we geven je geen uitgebreide kaderstelling mee. We verwachten namelijk van jou dat je kaders stelt. In die zin ben jij 

de regisseur van de functie én bijbehorende inhoud. Wat ons betreft is het zo … Alle bedrijfsactiviteiten waarin het woord service naar 

voren komt dragen jouw signature. Opdrachtgevers (klanten) en collega’s zijn helemaal in de wolken met jou. Zowel strategisch als 

operationeel stijgt de tevredenheid naar ongekende hoogte.

Dit bieden we jou

Kompas, gids, koersbepaler. 

Markhorst, sluit beter aan.

Service

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl

Neem contact op Kiki Simmer (HR & Marketing binnen Markhorst). Je bereikt haar telefonisch of via WhatsApp via 06 18 64 13 63  

of mail k.simmer@markhorstbv.nl 

Meer over de vacature

• Een hbo-opleiding in een richting waarvan jij weet dat deze  

 aansluit op de vacature

• Kennis op het gebied van elektrotechniek/ e-installaties (zowel sterkstroom als zwakstroom) en bedrijfskunde 

• Je hebt ervaring (bewezen track record) op het gebied van service en onderhoud, normeringen/schema’s, projectmanagement en  

 projectmatig- en servicegericht werken

• Kerncompetenties die wij én jij belangrijk vinden: kwaliteit-, klant- en resultaatgerichtheid, commercieel, ondernemend en   

 besluitvaardig

• ERP-pakketten (in ons geval Syntess) en MS Office (Word, Excel en Outlook). Beetje open deur: je kunt ermee uit de voeten

• Kennis van VCA en veiligheidsvoorschriften volgens geldende normeringen en werkinstructies

• Je bent een ‘mens-mens’ die uitstekend tot zijn recht komt in de dynamische omgeving van een installatiebedrijf in duurzame  

 elektrotechniek

Direct solliciteren!
Richt je sollicitatie voorzien van CV aan  

Kiki Simmer | HR- en Marketing & Connector 

E-mail: k.simmer@markhorstbv.nl  | +31 (06) 18 64 13 63 


