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Knapen Trailers B.V. in Deurne is sinds 1984 specialist in het ontwikkelen en produceren van lichtgewicht 
schuifvloertrailers (walking floors). Het is ons streven om onze klanten telkens weer te voorzien van efficiënte 
transportoplossingen die wat betreft kwaliteit en service onovertroffen zijn. 
 
 
De service wordt verricht vanuit het Knapen Service B.V. Vanuit deze service organisatie werken ca. 25 
medewerkers aan service & reparatie, spare-parts en customer support activiteiten. Om in de toekomst door 
te kunnen groeien zijn we continu bezig met het verbeteren van deze serviceorganisatie. Daarom zijn wij op 
zoek naar: 
 

 

 

 

Coördinator Trailer Service Bedrijf (M/V)  
MBO+ / HBO  

 
 
 
 
In deze functie ben je de rechterhand van de bedrijfsleider, die met zijn deskundigheid vooral de focus zal 
blijven houden op de contacten met de klanten en de verdere ontwikkeling en groei van de werkplaats. Jij hebt 
de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse coördinatie t.a.v. calculaties, orderverwerking, planning, schade-
expertises, technische helpdesk (customer service) en nacalculaties. Je gaat je bezig houden met het 
opzetten van een goede service & onderhoud systematiek waarin ook de keuringen en inspecties worden 
opgenomen. 
 
Functie-inhoud  

• Je bent dagelijks verantwoordelijk voor de afdeling werkvoorbereiding, waar ook de schade-expertise 
is ondergebracht en calculaties worden gemaakt 

• Je waarborgt de kwaliteit van de technische helpdesk waar de klanten te woord worden gestaan 
en worden geadviseerd omtrent vervangingen, technische mogelijkheden en reparaties 

• Bij afwezigheid van de bedrijfsleider neem je zijn taken over voor de werkplaats, waarbij je knopen 
doorhakt als dit noodzakelijk is en onderhoudt contacten met klanten. Daarnaast ben je zijn klankbord 
en sparringpartner, samen werken jullie aan “the next step” 

• Je gaat een systeem opzetten en onderhouden voor het aanbieden en bijhouden van 
servicecontracten, het informeren van klanten t.a.v. periodieke keuringen en andere terugkerende 
service aangelegenheden 
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• Je bent ervoor verantwoordelijk dat alle gegevens van een service, onderhoudsbeurt, reparatie en/of 
keuring tijdig en correct worden aangeleverd voor een adequate facturering 

• Per trailer ga je, aan de hand van het gebruik, beoordelen wat de benodigde service frequentie moet 
zijn, welke onderdelen van de trailer hierbij speciale aandacht moeten hebben en stelt hiervoor de 
voor en nacalculatie (methodiek) op 

• Je maakt nacalculaties van opdrachten en lopende reparatie- en onderhoudscontracten 
• Je voert beoordeling- en functioneringsgesprekken 

 
Functie-eisen  

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding (WTB) maar beschikt door ervaring zeker over een 
HBO werk- en denkniveau 

• Je hebt opleiding/ervaring in 1 of meer van de volgende branches: 
automotive, trailerbouw of onderhoud, transportsector, garagebedrijf voor bedrijfswagens, 
landbouwmechanisatie 

• Je hebt kennis van hydrauliek en pneumatiek 
• Je hebt opleiding en/of ervaring op het gebied van schade-expertise en -afhandeling 
• Uiteraard heb je een affiniteit met de transportsector en “stroomt er diesel door je aderen” 
• Je beschikt over een gezonde commerciële bagage en bent in staat het bedrijf te representeren bij 

afwezigheid van de bedrijfsleider 
• Je bent in staat op verschillende niveaus goed te communiceren (in- en extern) 
• Je bent bereid de handen uit de mouwen te steken als dat nodig is, je bent er voor je team! 

 
Wat krijg je hiervoor terug?  
Wij bieden je naast deze zeer uitdagende baan een goed salaris in een platte, 
professionele en dynamische organisatie met een prettige werksfeer en korte lijnen. Je krijgt de kans om jezelf 
breed te ontwikkelen binnen deze groeiende organisatie. We vertellen je er graag meer over. 
 
Interesse in deze functie?  
Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae o.v.v. de vacaturetitel uitsluitend en direct  
naar: fransvonk@100procenttechniektalent.nl, t.a.v. Frans Vonk, Talent recruiter. Natuurlijk kan je Frans 
bellen voor meer informatie over deze vacature op telefoonnummer 06 46 777 888. 
 


