
 
 

 
Junior Field Service Engineer (M/V)  - Endoscopy 
[ Onis Medical – Nivelles ] 
[ Service Team Endoscopy – Regio BeLux]  

 

 
Bedrijfsomgeving: 

De Duomed Groep is een dynamische organisatie met een gevestigde reputatie en is actief in 
consultancy, verkoop, integratie, opleiding en technische ondersteuning van:  

◼ Systemen voor, medische technologie & software, medische hulpmiddelen en chirurgisch 
instrumentarium voor ziekenhuizen en medische praktijken. 

 

De Duomed groep is actief in Europa en telt een 300-tal medewerkers. 
 

Voor Onis Medical, gevestigd in Nivelles, zoeken we een (m/v): 
 

 

Junior Field Service Engineer (M/V)  - Endoscopy  
Sector BELUX 

 
 

Functieomschrijving: 

 
◼ Je maakt deel uit van een team van Service Engineers voor het Endoscopy domein, 

omvattende flexibele endoscopen van het merk Fujifilm, SOLUSCOPE reinigings- en 
desinfectiemachines, Endoscopic Therapeutic Instruments (ETI) van het merk Life 

Partners Europe, en andere bijkomende producten zoals endoscopiecapsule, 

maagballons, onderhoudsproducten, ...).. Je staat in voor de installatie, koppeling, 
onderhoud en herstelling van was- en desinfectieautomaten en flexibele endoscopen 

(Soluscope en Fujifilm) 
◼ Na een opleidingsperiode sta je in voor de technische support, onderhoud en opvolging 

van de klanten in jouw regio. 

◼ Je helpt bij de voorbereiding van demo materiaal en voert herstellingen uit van de 
endoscopen in het atelier. 

◼ Je ondersteunt de commercieel verantwoordelijke bij de opleiding van de gebruikers 
(dokters, verplegers, biomedische ingenieurs) 

◼ Je draagt op een enthousiaste manier ons imago uit. 
◼ Je kan rekenen op de knowhow en coaching van de Technical Service Coördinator, aan 

wie je rapporteert.    

 
 

Profiel: 
◼ Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma Electronica, Electromechanica of 

biomedische technieken. 

◼ Je beschikt minimaal over een basiskennis WINDOWS en Outlook, kennis van het Office 
pakket is een voordeel. 

◼ Je bent contactvaardig en assertief waardoor je je klanten een uitstekende 
dienstverlening biedt. 

◼ Je bent zelfstandig en stressbestendig. 
◼ Je teamspirit staat borg voor een flexibele werkregeling. 



 
 

◼ Je bent perfect tweetalig Nederlands-Frans en je hebt een goede kennis van het Engels. 

◼ Je bent woonachtig in de regio. 
◼ Je bent in het bezit van een rijbewijs type B.   

◼ Kennis van de biomedische sector is een pluspunt. 

 
 

 
Ons aanbod: 

◼ Je kan rekenen op een competitief loon met extra-legale voordelen. In deze functie 
beschik je over een bedrijfswagen met tankkaart, een notebook en een gsm.   

◼ We bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, aangevuld met 

hospitalisatie- en groepsverzekering. 
◼ Deze gevarieerde en interessante job laat ruimte voor initiatief, in een bedrijf met een 

uitstekende reputatie in de medische wereld. 
 

 

Interesse? 
Mail dan je cv naar : 

Duo-Med Group – Onis • Katleen Scheers  

jobs@duomed.com 
Home | Duomed Group 
High quality products, services & innovations | onis.com 

 

mailto:jobs@duomed.com
https://www.duomedgroup.com/
https://www.onis.com/en

