
SERVICE COORDINATOR RONDAL  (FULLTIME) 

De afdeling Service verzorgt wereldwijd after sales- en servicewerkzaamheden 
voor schepen die voorzien zijn van Rondal producten. De afdeling is 
verantwoordelijk voor de coördinatie en het laten uitvoeren van binnenkomende 
garantie/service/refit-opdrachten op de schepen. Voor bestaande klanten en 
de bemanning van de schepen is de afdeling Service het eerste aanspreekpunt 
binnen het bedrijf.

Taken:
•  Coördineren van projecten binnen de afdeling Service Rondal;
•  Efficiënt coördineren van binnenkomende klachten/servicereparatie-

werkzaamheden; 
•  Inbrengen van ideeën met betrekking tot het verbeteren van de 

afdeling;
•  Begeleiden van technische vraagstukken van de klanten;
•  Voorbereiden van servicetrips voor werknemers van de buitendienst; 
•  Ondersteunen bij het maken en archiveren van rapportages;
•  Voorbereiden van serviceklussen d.m.v. werklijsten/opdrachten;
•  Verzorgen van terugkoppeling aan de productie- en engineering-

afdelingen over het functioneren van de diverse Rondal-onderdelen aan 
boord van de schepen.

Profiel:
• Technisch MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur richting werktuig-

bouwkunde);
• Brede technische kennis en kennis van de zeilsport, sailhandling 

systemen en superyachten is een pré;
• Zelfstandige, praktische en oplossingsgerichte werkwijze;
•  Goede communicatieve eigenschappen;
•  Klantgerichte en dienstverlenende houding;
•  Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;
•  Flexibele instelling, accuratesse en kwaliteitsbewustzijn;
•  Kennis van MS Office programma’s, CAD- en ERP-systemen;
•  Kan goed in teamverband werken;
•  Bereid om te assisteren bij werkzaamheden in het buitenland. 

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met  
Peter Brinksma (Manager Service), tel. 0527 243500.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je 
schriftelijke sollicitatie met CV.  
Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling HRM.

Rondal BV 
t.a.v. afdeling HRM, Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove
E-mailadres: vacatures@rondal.com

Wij zijn op zoek naar:

www.rondal.com

Rondal BV is gespecialiseerd in de 

productie en verkoop van een breed 

scala aan toebehoren voor zeil- en 

motorjachten, dat geleverd wordt aan 

jachtwerven in binnen- en buitenland.

De door Rondal ontwikkelde custom-

built lieren, luiken, deuren, masten 

en dekbeslag vinden hun weg naar 

de grootste zeiljachten ter wereld en 

moeten daarbij voldoen aan de uiterst 

hoge eisen die jachteigenaren stellen 

als gevolg van de ongeëvenaarde 

technologische ontwikkelingen die de 

afgelopen jaren in de superjachtwereld 

hebben plaatsgevonden. 

Rondal denkt daarom vooruit in alle 

aspecten van productontwikkeling  

en bedrijfsvoering door steeds weer 

nieuwe materialen en technologieën 

toe te passen en in te spelen op de 

steeds verdergaande eisen en verwach-

tingen, zonder enig compromis te doen 

aan de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van onze producten. Wij bieden slimme 

oplossingen voor complexe vragen.

Wij noemen dat THINK AHEAD.

www.royalhuisman.com


