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Technisch Specialist  

(junior / senior) 
 

 
STEF Nederland BV is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in temperatuur gecontroleerde 
warehousing en distributie van levensmiddelen. STEF is actief in 7 Europese landen en heeft over het 
geheel meer dan 19.000 medewerkers. Vanuit onze locaties in Bodegraven, Eindhoven en Raalte 
verzorgen we de gehele logistieke operatie voor onze opdrachtgevers.  
 
Voor de technische dienst van STEF Nederland (locatie Bodegraven) zijn wij op zoek naar een gedreven 
Technisch Specialist (junior / senior). 
 
De functie 
Ben jij een technische specialist bij voorkeur op gebied van koudetechniek met coachende capaciteiten? 
Kan jij overzicht bewaren bij het plannen, organiseren en uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden? 
Dan hebben wij voor jou een uitdagende functie met voldoende groeimogelijkheden! 
 
Als Technisch Specialist ga je werken in een logistieke omgeving gericht op (geconditioneerde) 
warehousing en transport van levensmiddelen. Je bent verantwoordelijk voor het gebouwbeheer en de 
handling equipment van onze 4 vestigingen in Nederland. Jij bent het aanpreekpunt voor de Manager 
Technical Resources en met het technische team zorg je voor het dagelijks onderhoud van de vier sites 
in Nederland. Hierbij maken we ook gebruik van externe partijen zoals aannemers en installatiebedrijven. 
Jouw taak is om op basis van jouw technische kennis zorg te dragen voor het correct uitvoeren 
reparaties, aanpassingen en onderhouden van installaties en gebouwen. Denk hierbij aan: 
 

• Bewaken van processen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering zoals keuring, onderhoud en 
preventie van handling equipment en het gebouw 

• Erop toezien dat alle onderhoudswerkzaamheden op een veilige, verantwoorde en kostenefficiënte 
manier gebeuren 

• Beheren en up to date houden van ons onderhoud beheersysteem 

• Contacten onderhouden met externe onderhoudspartijen en met onze verzekeringsmaatschappij 
 
Je werkomgeving: 
Je gaat werken vanuit onze locatie in Bodegraven. Alle stafdiensten zijn hier gevestigd als ook onze 
garage/werkplaats. Binnen onze technische dienst zijn momenteel 5 medewerkers werkzaam. Wekelijks 
bezoek je de overige sites, zo zorg je dat je continu op de hoogte bent van wat er speelt binnen de 
organisatie op gebied van onderhoud van gebouw, loods en materieel. 
 
Wat verwachten wij van een Technisch Specialist? 
Een enthousiaste collega met een relevante technische opleiding (zoals installatie techniek, 
werktuigbouw of bouwkundige achtergrond) en minimaal 5 jaar werkervaring. Naast het aansturen en/of 
begeleiden van externe partijen draag je samen met je collega’s ook zorg voor het (hands-on) onderhoud. 
Je hebt een goed inzicht in kosten van onderhoud en kunt hierover adviseren. Beschik jij over goede 
communicatieve vaardigheden, beheers je de Nederlandse en Engelse taal vloeiend in woord en 
geschrift en heb je daarnaast een brede interesse in techniek, dan ben jij wellicht de geschikte kandidaat 
voor deze uitdagende functie!  
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Wat is het aanbod van STEF? 

• Een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd, kennis en relevante werkervaring, een leaseauto en 
arbeidsvoorwaarden op basis van TLN cao beroepsgoederenvervoer  

• Een functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en verantwoordelijkheid 

• Werken bij een dynamische, internationale logistieke dienstverlener  

• Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s 

• Voldoe je (nog) niet aan de gevraagde criteria, maar heb je wel interesse in deze vacature en affiniteit 
met techniek? Laat het ons dan ook weten, wij bieden diverse mogelijkheden om de benodigde 
kennis via (praktijkgerichte) trainingen op het juiste niveau te brengen.  

 
Reageren 
Hebben wij jouw interesse gewekt? Dan horen wij graag van je! Stuur jouw CV en motivatie naar: 
janneke.blom@stef.com. Wil je nog wat meer informatie over deze functie, dan kun je ook telefonisch 
contact opnemen met Emiel van Eijk via 06-46080599  

 
Een persoonlijkheids- en cognitieve capaciteitentest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 
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