
 

 

  

 
Je kent ons niet maar je ziet ons elke dag. Je hoeft maar een supermarkt in te lopen en wij 

liggen in elk schap. 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 een kantoor in Houten en 

Wommelgem is onderdeel van een wereldwijd bedrijf met het hoofdkantoor in Bar Hill 

Cambridge. 

Wegens een nieuwe uitdaging van onze huidige medewerker zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste collega voor onze vestiging in België, voor de functie  

 
 

Service Engineer (40 uur p/w) 

 
Als Service Engineer ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig repareren, onderhouden en installeren 

van Domino apparatuur in de Benelux, vooral regio Antwerpen. Je hebt affiniteit met computers en 

netwerken en behoudt te allen tijde het overzicht. Daarnaast ben je proactief en zoek je altijd naar de 

beste oplossing.  

 

Je draagt zorg voor optimale technische ondersteuning bij de klant, waardoor productiestilstand wordt 

voorkomen en de klanttevredenheid gewaarborgd is. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze 

klant(en) en dus het visitekaartje van ons bedrijf. 

 

Wie zoeken wij? 

• Een klantvriendelijke en communicatief vaardige collega  

• Je bent proactief, oplossingsgericht en zelfstandig 

• Gevoel voor sales is een voordeel, gevoel voor humor ook 

• Je bent stressbestendig en weet het hoofd koel te houden 

• Opleiding in de richting van Elektrotechniek/Elektronica/Elektromechanica 

• Nederlandstalig en gedegen kennis van de Engelse en Franse taal 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Woonachtig in de regio Antwerpen  

 
Wat biedt Domino: 

• Een veelzijdige functie met doorgroeimogelijkheden 

• Een persoonlijk opleidingsplan 

• Een gezonde internationale organisatie. 

• Je vindt hier een open cultuur en betrokken collega’s  

• Een goed salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Een representatieve auto van de zaak, die ook voor privé gebruikt kan worden. 

• 12 ADV dagen 

• Regelmatig leuke teamuitjes en events georganiseerd door onze personeelsvereniging 

 

Lijkt het je een leuke baan? 

Stuur dan een e-mail met je CV en motivatie naar: jobs@dominobenelux.com. Wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met Domino Benelux (+32 34257920) en vraag naar Jan Verleyen (Service Manager 

België). Herentalsebaan 419, 2160 Wommelgem. www.dominobenelux.com 
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