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Wij behoren wereldwijd tot de top drie van bedrijven in de markt voor toegangs- en beveiligingsoplossingen. Met meer dan 15.000 
medewerkers staan wij in meer dan 130 landen aan de zijde van onze klanten. En wie bij ons komt werken, merkt het meteen: We zijn 

nieuwsgierig naar mensen en verwachten altijd het beste van hen. Het openhartig tegemoet treden van nieuwe collega’s en ze met 
vertrouwen verwelkomen - voor ons maakt het deel uit van de cultuur die ons al jaren succes brengt. Vertrouwen is wat ons verbindt 

bij dormakaba. En wat zorgt voor een perfecte start voor je carrière bij ons. 
 

Product specialist 
Omgeving Rotterdam – Alphen aan den Rijn - Amsterdam 

 
 
De functie 

 

Als productspecialist draag je verantwoordelijkheid voor diverse werkzaamheden, 

zoals; monteren, integreren, installeren en het zowel hardware- als softwarematig 

in bedrijf stellen van elektronische toegangsapparatuur en/of -systemen uit het 

productenpakket van dormakaba. 

Jij bent de expert. Collega’s en klanten kunnen bij jou aankloppen wanneer ze 

vragen hebben. Je bent in staat de werking van producten helder uit te leggen aan 

de klant en tegelijkertijd signaleer en bespreek je afwijkingen die in de toekomst tot 

storingen kunnen leiden. Tevens weet je signalen van klanten gericht om te zetten in 

kansen voor de accountmanagers. 

 
In deze functie heb je diverse taken/verantwoordelijkheden. Hieronder een korte 

greep uit jouw taken: 

 

• Je draagt zorg voor montages, installaties, reparaties, inspecties en 

controles conform richtlijnen 

• Je installeert en configureert software 

• Je test de installatie op juiste werking 

• Je voert zelfstandig onderhoud uit, indien nodig vervang je slijtageonderdelen 

• Je voert inspecties uit, onderhoudt klantencontact, zorgt voor een goede registratie en                                                                                                                    
bent een kei in probleemmanagement 

 

Functie-eisen  

 

• Mbo-niveau 4 elektrotechniek (smart technology/technische engineering) 

• Interesse in ICT vanwege elektronische data-uitwisseling en software 

• Je bent in het bezit van een VCA-diploma 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

• Je bent communicatief vaardig en vindt het leuk om met klanten te 

      werken 
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