
GEA werkt samen met een sterk dealernetwerk om succesvol de Nederlands  
melkveehouder van innovatieve hard- en software op het gebied van (geautomatiseerde)  
melkwinning- en voertechnieken te voorzien. Om hiermee duurzaam en productief de beste 
melkkwaliteit te produceren.

GEA Farm Technologies Nederland is ter uitbreiding van haar team Technical Dealer  
Support & DairyManagement Support op zoek naar een gedreven technisch specialist met sterke 
communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.

Daarnaast bestaan je werkzaamheden uit:
• Het samen met dealers organiseren en uitvoeren van klantenbijeenkomsten
• Onderhouden van contacten met en geven van trainingen aan de periferie (voeradviseurs, dierenartsen,etc.)
• Introduceren en implementeren van ons nieuwe herdmanagement software DairyNetBox
• Vertalen van klantwensen naar de ontwikkeling van DairyNetBox
• Het verder uitbouwen van het DairyManagement Support concept. 

Wat wij bieden?
• Een mooie zelfstandige functie binnen een ondernemende en 
 innovatieve organisatie
• Goed arbeidsvoorwaardenpakket auto van de zaak, gunstige 
 pensioenregeling, 25 vakantiedagen + 8 ADV dagen, 
 connectiviteitsplan
• Goed salaris passend bij opleidingsniveau en werkervaring
• Werken met de leukste collega’s en vooral heel veel werkplezier

   Wil je meer weten?

Bel of app met Tom. 06-46224294. Gelijk sollicteren kan ook. Stuur 
je sollicitatie naar tom.kenkhuis@gea.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat wij vragen?
• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur HAS   
 of HTS 
• Affiniteit met de agrarische sector, bij voorkeur melkveehouderij
• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week
• Je bent pro-actief en een echte aanpakker
• Je bent communicatief en beschikt over een gezonde dosis 
 overtuigingskracht
• Je hebt technisch inzicht en je maakt je technische vraagstukken  
 snel eigen
• Je beheerst Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als 
 geschrift, beheersing van Duits is zeker een pré!

Wat ga je doen?
Als technisch specialist doe je samen met je teamgenoten er alles aan om zowel onze dealers als eindgebruikers naar een  
hoger niveau te brengen in kennis, kunde en performance. Dit doe je door het verrichten van helpdesk- en hotline activiteiten, 
het geven van trainingen en door middel van klantbezoeken samen met de dealer.

Technical DairyManagement 
Support Specialist


