
 

Zoek jij een uitdagende baan in de landmeetkunde bij SITECH Nederland? 

SITECH Nederland staat voor een open en informele sfeer, waar medewerkers niet alleen worden 

gestimuleerd maar waar ook ruimte is voor eigen initiatieven. Wij delen als team de 

verantwoordelijkheid van onze opdrachten naar onze opdrachtgevers. 
Teamwork is essentieel. En daar slagen wij goed in. Wij hebben een zeer laag personeelsverloop en 

een laag ziekteverzuim. Binnen onze organisatie is gebleken dat de medewerkers zich thuis voelen.  

 

Wie is SITECH Nederland? 

SITECH Nederland BV is een succesvolle, groeiende onderneming gevestigd in Asten (Noord-

Brabant). Wij leveren de meest uitgebreide productlijn op het gebied van professionele Trimble laser- 

en meetapparatuur en GPS machinebesturingen en software voor grondverzet- en 

wegenbouwmachines, variërend van systemen voor de kleinste egaliseermachine tot en met de 

grootste bulldozer. Dankzij de toepassingen van deze uiteenlopende technologieën kunnen de 

mensen en machines bij onze klanten worden geholpen om kostenbesparend en concurrerend te 

kunnen werken. 

Wij zijn een onderdeel van Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven. Pon is een 

internationale handels- en serviceorganisatie met een grote diversiteit aan activiteiten. Bij Pon werken 

bijna 13.000 mensen verspreid over 450 vestigingen in 32 landen. De grote kracht van de Pon 

organisatie is dat de mens centraal staat. Er heerst een no-nonsense 'met beide benen op de grond' 

cultuur. De mensen maken het verschil: zij werken met trots, voor de merken, en voor Pon.  

Onze vacature Landmeetkundig Specialist Software en meetapparatuur : 

Als Landmeetkundig Specialist Software en Meetapparatuur ben je binnen SITECH specialist op het 

gebied van landmeetkundige apparatuur en software. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het 

adviseren en ondersteunen van klanten. Wij voeren een exclusieve vertegenwoordiging van het merk 

Trimble.  



Daarnaast kun je de klant apparatuur aanbieden voor verhuur,  service overeenkomsten en trainingen, 

welke de klant in staat stellen om met maatwerk het beste uit zijn investering(en) te halen.  

Wat vragen we van je? 

 Je hebt een HBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt kennis van meetapparatuur en software op het gebied van landmeten;  

 Ervaring met Autocad is een pré; 

 Je bent te typeren als een gedreven, creatieve, resultaatgerichte en omgevingsbewuste kandidaat 

met affiniteit voor techniek, die in staat is om op verschillende hiërarchische niveaus te communiceren;  

 Je bent een teamplayer; 

 Je beschikt over technisch inzicht, bent flexibel, besluitvaardig en representatief en je hebt 

uitstekende luistervaardigheden;  

 Je hebt een uitstekende kennis van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. 

 

Wat bieden wij?  

SITECH biedt een plezierige werksfeer waarbij er alle mogelijkheden zijn voor persoonlijke groei en 

ontwikkeling. Wij bieden een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 

ruime pensioenregeling, collectieve ziektekostenverzekering en daarbij nog tal van door PON 

aangereikte secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is het voordeel van een relatief klein bedrijf binnen 

een groot familiebedrijf! 

Interesse gewekt? 

Ben je toe aan een uitdagende functie en spreekt deze vacature of eventueel een andere uitdaging 

binnen SITECH Nederland jou aan?  

Stuur dan je sollicitatie naar: info@sitech-nederland.com   

Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Ben Kampwart, 0493-681000. 

 

Werken bij SITECH Nederland 

Opleidingen  

Binnen SITECH stimuleren wij kennisoverdracht en kennisverrijking. Onze medewerkers kunnen 

opleidingen volgen om zichzelf te ontwikkelen. Dat kan op verzoek van SITECH Nederland maar ook 

de medewerkers zelf kunnen altijd aangeven welke competenties en inhoudelijke (technische) 

kwaliteiten ze een verbeterslag gunnen.  

 

Vitale medewerkers  

Tevens vinden wij het van belang om het met onze medewerkers te hebben over gezondheid en 

welzijn. Op het gebied van sport en spel belonen wij graag de initiatieven die vanuit de medewerkers 

worden aangedragen.  

 

Diversiteit  

Bij SITECH Nederland is iedereen welkom. Uiteraard stellen wij dat de gevraagde kwaliteiten en de 

benodigde competenties om goed te kunnen functioneren in onze organisatie, altijd de prioriteit 

hebben. Een team is nooit compleet. Wij hebben regelmatig stageposities beschikbaar. Ook 

begeleiden wij leerlingen in de Beroeps Begeleidende Leerweg.  
 

Solliciteren  

SITECH Nederland daagt iedereen uit tot een sollicitatie. Wij willen het liefst elke dag kennismaken 

met gemotiveerde mensen, die vinden dat ze een essentiële bijdrage kunnen leveren aan onze 

ambities in de markt. Zie hiervoor onze openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie 

naar SITECH Nederland. 

mailto:info@sitech-nederland.com

