
  

   

  

 

 

Technical Joy Ambassador  

 

Introductie 

Wij zijn op zoek naar meerdere collega’s in de regio Dordrecht en Roermond. 

Over Selecta  

Selecta Nederland is onderdeel van de Selecta Groep. In Europa zijn wij marktleider op het 
gebied van eten en drinken, 24/7, onbemand. Verspreid over 16 landen bedienen wij dagelijks 12 
miljoen consumenten met onze onbemande F&B concepten. Binnen een snel veranderende 
markt leveren wij maatwerk facilitaire eet en drink oplossingen voor onze klanten. Dit doen wij 
onder andere samen met Starbucks, Albert Heijn to go, Lavazza en uiteraard ons eigen merk 
Pelican Rouge! 

Over de functie 

Wil jij graag zelfstandig werken en ervoor zorgen dat onze klanten elke dag over een lekkere kop 
koffie kunnen beschikken? 

Als Technical Joy Ambassador ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties, 
installaties, onderhoud en het verhelpen van storingen aan onze state of the art 
koffieautomaten en vending apparaten. Je verricht werkzaamheden op zowel softwarematig, 
elektrisch en mechanisch als gebied en je hebt te maken met een diversiteit aan meet-en 
regeltechniek. Naast de technische werkzaamheden die je bij de klant uitvoert, ben je ook het 
visitekaartje van Selecta; klantgerichtheid is hierbij het sleutelwoord. Je hebt op diverse 
aspecten een doorslaggevende rol in de tevredenheid van onze klanten. 

Over jou 

• Uiteraard heb je een representatieve uitstraling. Verder beschik je over een klant- en 
servicegerichte houding, ben je in staat zelfstandig te werken en hebt een hoog 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ook ben je communicatief vaardig, zowel in woord en 
geschrift. Verder is het belangrijk dat je; 

• In bezit bent van een afgeronde technische MBO-opleiding (niveau 3 of 4), bij voorkeur 
MBO Elektronica/ Elektrotechniek of Mechatronica/MBO WTB/Autotechniek aangevuld 
met cursussen op het gebied van elektrotechniek of elektronica; 

• Ervaring hebt met het lezen van elektrische schema’s en het oplossen van elektrische, 
elektronische of elektromechanische storingen; 

• In het bezit bent van rijbewijs B; 
• Verder is soortgelijke werkervaring in de service en reparatie van elektromechanische 

apparatuur is een pre, maar geen vereiste. 

 



  

   

  

 

 

Selecta biedt 

Als Technical Joy Ambassador bij Selecta maak je deel uit van een organisatie waar je met 
plezier werkt aan mooie koffieconcepten.  

• Een open en enthousiaste omgeving met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 
• Vast salaris;  
• Een individueel keuzebudget;  
• 8% vakantiegeld; 
• 25 vakantiedagen; 
• Pensioenverzekering bij Be Frank.  

Daarnaast staat er een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en een bedrijfswagen 
tot je beschikking en natuurlijk de perfecte kop koffie! 

Interesse en solliciteren? 

Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een up-
to-date CV + een gerichte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je 
contact opnemen met Kyra de Vries HR Business Partner via +316-20413276 / 
kyra.devries@selecta.com. 


