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Functie:   Senior Laboratory Technician – Calibration & Repair 

Departement:  Engineering Services Harrow & Mechelen 

Rapporteren aan:  Teamleider 

Verantwoordelijk voor:  Kalibratie & Reparatie van een reeks producten van MHz tot Optisch. 

Draag bij aan het succes van Electro Rent, door kwaliteit, productiviteit, 

aandacht voor detail en technische ondersteuning.   

Electro Rent is een wereldwijde leider in het aanbieden van elektronische 

verhuurdiensten voor tests en metingen 

Primair doel: 

• Reparatie en kalibratie van test- en meetapparatuur van MHz tot optisch. 

• Configureren van producten,  inclusief software en firmwarecontrole, om aan de eisen van de 
klant te voldoen. 

• Metingen en tests uitvoeren en technische ondersteuning bieden op een reeks test- en 
meetapparatuur. 

• Leo- en assetmanagementondersteuning bieden aan belangrijke klantaccounts. 

• Analyseren en interpreteren van gegevens, invoeren van informatie in database / ERP en 
updaten van de certificering van alle apparatuur om kalibratieprocedures te voltooien. 

• Routinematige en moeilijke kalibratietaken uitvoeren zoals beschreven in goedgekeurde 
kalibratieprocedures, waarbij wordt gewaarborgd dat wordt voldaan aan goede 
kalibratiepraktijken. 

• Kalibratieprocedures maken en assisteren bij validatieactiviteiten. 

• Voer kalibraties uit met behulp van metrologiekalibratiesoftware zoals Fluke METCAL, 
MUDCATS, SURECAL, KAELUS, NARDA &PC TEL enz. 

• Handhaaf goedgekeurde  kalibratieprocedures voor laboratoriuminstrumenten. 
 

Belangrijkste relaties: klanten, customer care, logistiek, productmanagement, productie, 

techniekers en kwaliteitsborging. 

Kerncompetenties:  Een goed begrip van algemene test- en meetapparatuur. 

Kalibratie-ervaring met een breed scala aan test- en meetapparatuur van mHz tot optisch, namelijk 

Telecom, RF & GPTE. 

Kalibratieprogramma's voor het kalibreren van uiterst nauwkeurige test- en meetapparatuur. 

Belangrijkste verantwoordelijkheden Methode 

• Om de werklast te prioriteren , 
zodat de eisen van de klant en de 
doelstellingen worden bereikt. 
 

• Kalibratie van een verscheidenheid 
aan test- en meetapparatuur. 
 

• Via D365 werkorders. 

 

• Via geautomatiseerde en handmatige 

kalibraties. 

 

• In lijn met de eisen van het bedrijf. 
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• Zorg ervoor dat de hoogst mogelijke 
kwaliteitsniveaus worden 
gehandhaafd. 

 
• Zorg voor een schone en 

opgeruimde werkomgeving. 
 

• Order & reparatie - Zorg voor tijdige 
levering van alle bestellingen tot een 
vereist kwaliteitsniveau volgens 
gedetailleerde werkinstructies. 

 
• Waar mogelijk technische 

ondersteuning bieden intern en aan 
klanten. 

 
• Blijf op de hoogte van onze 

kwaliteits-, veiligheids- en 
procesprocedures en houd u er 
altijd aan. 

• In lijn met de eisen van het bedrijf. 

 

 

 

 

 

• Werk samen met teamleider/D365 en 

productie om aan de dagelijkse 

ordervereisten te voldoen 

 

 

• Via telefoon, e-mail en TEAM belt eens en 

wanneer nodig. 

 

 

• Het handhaven van onze naleving van ISO 

9001:2015 

Kwaliteitsmanagementsysteem. Doe het 

een keer, Doe het goed. 

 

Person Specificatie 

Kenmerken Essentieel Wenselijk 
Beoordelings

methode 

Technische/werk

gebaseerde 

vaardigheden: 

• Uitstekende 

werkhouding - in staat 

om te voldoen aan de 

eisen van de rol om de 

verwachtingen van de 

klant te overtreffen 

• Computervaardigheden 

• In staat om zich volledig 

in te zetten voor het 

bedrijf en de rol - een 

belangrijke speler in het 

succes van onze 

dienstverlening 

• In staat om te presteren 

volgens strakke 

werkschema's en hoge 

werkdruk 

• Microsoft D365 kennis 

• MS Office-suite 

• leergierig 

Sollicitatie / 

Interview en 

Assessment 

Algemene 

vaardigheden/att

ributen: 

• Goede teamspeler 

• Track Record van het 

werken onder strakke 

deadlines 

• Vastberadenheid en 

resultaatsdrang 

Sollicitatie / 

Interview 
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• Goede people 

management 

vaardigheden 

• Sterke beïnvloedings- en 

overtuigingsvaardighede

n 

• Georganiseerde en 

methodische aanpak 

• Zeer georganiseerd en 

in staat om te werken 

in een drukke omgeving 

• Ijverig en gewetensvol 

• Teamspeler/toegewijd 

aan team - en 

individuele doelen 

• Creative Innovator – 

toegewijd aan 

constante verbetering 

• Goede time 

management 

vaardigheden 

• Vermogen om 

veranderingen te 

beheren 

• Mogelijkheid om 

overuren te doen 

Ervaring: • Eerdere ervaring met 

werken in een 

kalibratielaboratoriumo

mgeving  

• Je beschikt over 

uitstekende 

communicatieve, 

interpersoonlijke en 

organisatorische 

vaardigheden, met een 

goed begrip van 

gezondheids- en 

veiligheidseisen. 

• Beschikken over 

uitstekende 

organisatorische en 

administratieve 

vaardigheden 

• In staat om een 

bekwaam niveau van 

aandacht voor detail 

aan te tonen. 

• Idealiter heb je ervaring 

in een vergelijkbare rol 
Sollicitatie / 

Interview 

Kwalificaties: • Engels. Wiskunde & 

Wetenschap 

• Commercieel 

bewustzijn en 

rekenvaardigheden 

Sollicitatie / 

Interview 
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 • Technische training in 

kalibratie 

• Bijgewoonde 

kalibratieworkshop 

training 

 

 • City &Guilds Craft 
Apprenticeship of NVQ 
niveau 3  

• Lokaal equivalent van 

City &Guilds Craft 

Apprenticeship of NVQ 

niveau 3 

• Technische 

School/Hogeschool/ 

Universitaire opleiding 

 

 • Geldig rijbewijs • In staat om te rijden in 

het Verenigd Koninkrijk 

en het vasteland van 

Europa 

 

 • Geldig paspoort voor 

internationale reizen 

• In staat om te reizen  

 

Deze functiebeschrijving weerspiegelt de huidige situatie. Het sluit niet uit dat veranderingen of 

ontwikkelingen nodig zouden kunnen zijn in detoekomst. 

 


