
 

Reacties  

Herken je jezelf in het profiel dan ontvangen wij graag je reactie per e-mail aan: info@surveyour.eu 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Alex Groenendaal, bereikbaar op telefoonnummer: +32 14  76 23 88 of +31 13 36 99 360 

Surveyour  | Grote Baan 165/2 | 2380 Ravels België 

 

Jij 

Je bent een enthousiaste, flexibele persoonlijkheid met 
veel interesse voor technologie, leergierig, maar durft ook 
processen efficiënter te maken. Je bent praktisch 
ingesteld en door je open en communicatieve houding 
ben je makkelijk bereikbaar voor onze klanten en je 
collega’s. 
 

Ervaring 
• Je hebt ruim voldoende verworven competenties 

met gebruik van software en hardware. 
(PC/Laptop) 

• Windows/ Android/ Apple/ Office365 
• Ethernet/Wifi/ Bluetooth/ 4G zijn voor jou 

bekende verbindingstechnieken 
• Kennis van GPS meetapparatuur is een pluspunt, 

maar niet noodzakelijk. 
• je beschikt over technisch inzicht 
• je bent proactief en servicegericht 
• je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands 
• Je bent in staat Engelstalige handleidingen te 

raadplegen. 
• je bent woonachtig in BE/NL in een straal van 

50km van Ravels( BE) 
 

De werkzaamheden 
In deze veelzijdige technische ondersteunende 

functie, werk je samen met het Surveyour team en 

neem je hoofdzakelijk de technische voorbereiding 

van onze producten voor je rekening. Ook voor 

eenvoudige support vragen ben je het  eerste 

aanspreekpunt voor onze klanten en collega’s. 

Van ons kantoor in België, zorg jij voor dagelijkse 

gang van zaken zoals: leveringen, verzendingen, 

beantwoording telefoon en technische voorbereiding 

van orders. 

In onze professionele workshop beschik je over alle 

tools om de apparatuur te configureren en te testen. 

In sommige situaties voer je kleine reparaties uit. Met 

je ruime en praktische kennis van ICT toepassingen 

ben je in staat om de technische processen te 

optimaliseren. Alle relevante producten informatie 

houd je bij in ons CRM systeem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Surveyour is de specialist in toepassing van GPS Meet-en uitzetapparatuur voor de bouw, Infra en Groen. Surveyour is exclusief 

dealer in de Benelux van het merk CHC Navigation, SOKKIA en Handheld. Maar ook verdeler van Pythagoras CAD Software en 

06GPS. Meten en uitzetten met GPS maken wij begrijpelijk en bereikbaar door onze gebruiksvriendelijke apparatuur met een 

degelijke kwaliteit tegen een scherpe prijsstelling met  1 op 1 support. Door onze jarenlange technische en commerciële ervaring 

op het gebied van GPS, hebben wij alle kennis in huis om gebruikers van GPS-meetapparatuur op de juiste manier te helpen. 

Door interne doorgroei van onze medewerker, komen wij ter uitbreiding van ons team, graag in contact met een: 

 

Wij bieden 

Surveyour biedt je een veelzijdige job binnen een 

groeiend en ambitieus bedrijf. Met flexibele 

arbeidsvoorwaarden passend bij je 

werkervaring, met groeimogelijkheden, bieden 

wij je een goed marktconform salaris.  

Surveyour geeft je een gedegen training, waarna 

je zelfstandig aan de slag kunt, en naar onze 

klanten kunt, in de voor jouw ter beschikking 

gestelde bedrijfsauto. 

WWW. G P SM E T E N . C OM  

https://www.youtube.com/watch?v=5S0SWLSdyLw&t=1s

