
 

 

 

 

 

 

 
Over Domino 
Domino maakt en verkoopt apparatuur om variabele informatie zoals houdbaarheidsdata en 

traceerbaarheidscodes op verpakkingen te printen. Die codes vind je op o.a. levensmiddelen, 
dranken en geneesmiddelen. Onze klanten zijn productiebedrijven zoals Coca-Cola, Philips en 

Unilever. Domino Benelux met het kantoor in Houten is onderdeel van een wereldwijd bedrijf met 
het hoofdkantoor in Bar Hill Cambridge (Verenigd Koninkrijk).  

 
Voor onze vestiging in Houten zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 

 

Helpdesk Engineer (40 uur p/w) 
 
 

Over de functie 
Als Helpdesk Engineer ben je verantwoordelijk voor het verlenen van technische support aan 

klanten, waarbij je technische vragen over printers en software telefonisch oplost. Bovendien 
monitor je de Domino printers bij klanten aan de hand van de Domino Cloud Interface en los je 

storingen op afstand op met AR/Sightcall. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor service 
gerelateerde vragen van klanten en collega’s en zorg je voor een correcte afhandeling hiervan. Hierbij 
gaat het om technische adviezen, uitzoeken van technische vraagstukken en verzamelen van 

informatie. Doordat je de klanten optimaal technisch advies geeft, wordt productiestilstand 
voorkomen en klanttevredenheid gewaarborgd.  

 
De uitkomsten van servicewerkzaamheden registreer je in het daarvoor bestemde systeem en geef je 

door aan de desbetreffende collega. Naast ’het voorzien van informatie en advies, bestel je voor 
collega’s ook technische onderdelen voor bijvoorbeeld een servicebezoek aan de klant of 

autovoorraad. Door zorgvuldig te administreren, ben je ook in staat om trends, service-, klant-, 
technisch- en productissues te signaleren en te vertalen naar het uitzetten van de juiste actie. Als 

gevolg van jouw uitkomsten kan een service engineer bij een klant worden ingepland of dient er een 
after sales product te worden aangeschaft. Mocht je er niet uitkomen, dan kan je altijd overleggen 

met de Helpdesk supervisor, die tevens jouw leidinggevende is.  
 

Over jou 
De ideale kandidaat is een enthousiaste Engineer die een technische gerelateerde binnendienstfunctie 

zoekt en minimaal een MBO werk- en denkniveau of een technische afgeronde opleiding heeft. Je 
vindt het een uitdaging om alle ins en outs te kennen van onze producten en de klein mechanica, 
software en elektronica die daarbij hoort. Deze rol vereist een persoon die communicatief vaardig is, 

in hoog tempo verschillende acties gelijktijdig opvolgt en het overzicht bewaakt en daardoor in staat 
is om onze klanten en collega’s technisch te ondersteunen. Wij zoeken een Helpdesk Engineer die 

administreren leuk vindt, in oplossingen denkt en stressbestendig is. Voor de functie zijn uitstekende 
Nederlandse en Engels vaardigheden nodig, Frans is een plus.   

 
 



 

 

Wij bieden  
Naast een marktconform salaris bieden wij 25 vakantiedagen aan en krijg je de mogelijkheid om drie 

vakantiedagen te verdienen in een bonus/malus regeling. Tevens biedt Domino de gelegenheid om vijf 
vakantiedagen per jaar te kopen.  

 
Binnen Domino staan wij voor continue verbetering van onze kennis en daardoor vinden wij training 

en ontwikkeling zeer belangrijk. Om de vele productmogelijkheden te leren, begin je direct aan een  
uitgebreide producttraining.  

 
De functie zal afwisselend en uitdagend zijn. In lijn met het streven van Domino om ’great place to 

work’ te zijn. Samenwerken, Luisteren, Expertise, Ambitie en Verantwoordelijkheid zijn onze 
kernwaarden. Is je interesse gewekt? Klik dan op de link om jouw cv en motivatiebrief te uploaden. 

De uiterlijke sluitingsdatum is dinsdag 31 augustus. Wil je meer informatie? Neem dan contact op 
met Nathalie Griffioen (HR) via 06 228 99935. 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/a0d923ac010d446085b12097d9e8be02

