
Sinds de oprichting in 1932 heeft Topcon zich ontwikkeld tot een wereldspeler op het terrein van 

plaatsbepalingssystemen. Topcon levert hoognauwkeurige technologische oplossingen voor de 
geodesie- en bouw- & infrawereld. Uit haar missie om in technische ontwikkelingen in haar industrie 

leidend te zijn volgden al vele opzienbarende innovaties. 

Ook in Europa kent Topcon een uitgebreid distributienetwerk dat haar systemen naar onze zeer 
uiteenlopende afnemersgroepen verzorgt. Zo leveren wij onder andere aan grondverzet- en 

wegenbouwbedrijven, overheden en ingenieursbureau’s, onderwijsinstellingen en aannemers in de 

utiliteits- en woningbouw. 

 
In Belgie is onze vestiging in Zellik (Brussel) met een team van 15 mensen verantwoordelijk voor de 

verkoop, marketing en technische ondersteuning van het Topcon programma. Daarin neemt de service 

afdeling een belangrijke plaats in. Zij zorgt voor herstellingen aan de apparatuur in het laboratorium 
of op locatie bij de klant. 

 

Om onze leidende positie in Belgie verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar een energieke: 
 

Field Service Technician (M/V) 

 
De uitdaging: 

Je maakt deel uit van het Service team (4 FTE) en verleent uitstekende en klantvriendelijke service 

aan de apparatuur van onze klanten. Service betekent het herstellen, kalibreren of controleren van de 
high-end Topcon en Sokkia apparatuur. Je zal deze werkzaamheden gedeeltelijk in het laboratorium in 

Zellik maar ook op locatie van de klanten uitvoeren. 

Waar nodig stem je af met de klant, geef je terugkoppeling aan de collega’s en draag je zorg voor de 

bijbehorende administratie. 
 

Wij verwachten: 

• minimaal TSO werk- en denkniveau met kennis van mechanica en/of elektronica bij voorkeur 
in de richting landmeetkunde en/of machinesturing; 

• je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse en Franse taal 

in woord en geschrift; 

• een servicegerichte persoonlijkheid; 

• je bent flexibel, punctueel, oplossingsgericht, kan goed samenwerken en toont initiatief; 

• je hebt geen bezwaar tegen reizen binnen België - en zo nu en dan in Nederland; 

• onregelmatige werktijden zijn voor jou geen bezwaar. 

 

Wij bieden: 

Een veelzijdige uitdaging in een internationaal georiënteerde omgeving. Jouw inbreng wordt in 
overeenstemming met het takenpakket gewaardeerd. Je komt te werken in een gezonde onderneming 

met een prettige en informele werksfeer waarbij collegialiteit hoog in het vaandel staat. U mag naast 

een voltijds contract (39u) nog het volgende verwachten: maaltijd- en eco-cheques, 
groepsverzekering , opleidings-en doorgroeimogelijkheden, 6 ADV dagen. 

Meer informatie over Topcon vind je op onze website: www.topconpositioning.be 

Indien je geïnteresseerd bent om bij deze wereldspeler op het gebied van positioning oplossingen te 

komen werken, kun je direct solliciteren via https://topconeurope.heeft-vacatures.nl/ of via de 
solliciteerknop. 

 

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

 

http://www.topconpositioning.be/
https://topconeurope.heeft-vacatures.nl/

