
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Leerling Servicetechnicus Binnendienst  
 
Wil jij je ontwikkelen in de techniek?  
Dan hebben wij een mooie leerplek voor jou! 

 
 
 

Je maakt vanaf dag één deel uit van een enthousiast team. 

Naast persoonlijke begeleiding waarop je kunt rekenen, werk je 

samen met verschillende collega’s. Je leert theoretische 

vakkennis in de praktijk toe te passen. Je wordt hierbij 

uitgedaagd om de oorzaak van een storing via systematic fault 

finding op te sporen en op te lossen. Je leert steeds zelfstandiger 

te werken, terwijl hulp altijd dichtbij is. Koffiemachines zijn 

compacte apparaten die op innovatieve wijze zijn opgebouwd. 

Je zal leren hoe je moet werken met de verschillende 

mechanische en elektronische componenten. Een werkdag 

begin je samen met je collega’s met een goede kop koffie (of 

thee) in een zogenaamde dagstart. Hier sta je samen met je 

collega’s stil bij de dingen die we goed hebben gedaan, maar 

ook nemen we de uitdagingen door. Zo weet je ook gelijk welke 

bijzonderheden er die dag zijn. 

Vereiste vaardigheden 
▪ Je volgt een MBO-Mechatronica opleiding en zoekt een leerplek voor een langere periode; 
▪ Je bent leergierig en proactief; 
▪ Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel in woord als geschrift; 
▪ Je hebt oog voor detail en kwaliteit; 
▪ Je kan goed werken in teamverband.  
 
Wat wij je bieden 
Wij bieden je een veelzijdige leerplek met leuke collega’s en goede leer- en 
werkomstandigheden,  waarbij je in een van de mooiste werkplaatsen in Nederland werkzaam 
bent: de JURA Service Factory in Zoetermeer. Je werkt aan een eigen ergonomische werkbank, 
voorzien van alle benodigde gereedschappen. Je volgt een inwerktraject om vervolgens 
zelfstandig de kennis en vaardigheden toe te kunnen passen, waarbij je begeleid wordt door 
één van de Senior Servicemonteurs. Een vergoeding is van toepassing. Na je opleiding is er 
de mogelijkheid om bij JURA te blijven werken. Uiteraard geniet je iedere dag van de 
heerlijkste versgemalen koffiespecialiteiten! 
 
Interesse in deze leerplek? 
Heb je zin om je bij JURA te ontwikkelen in de techniek en beheers je de vaardigheden die 
nodig zijn voor deze leerplek? Stuur dan voor 1 juli 2021 je motivatiebrief met CV per e-mail 
naar werving@nl.jura.com, t.a.v. de afdeling HR, met vermelding van de functietitel.  
 
Meer informatie 
Wil je meer informatie over de leerplek? Neem dan contact op met de afdeling HR, 
telefoonnr. 079 363 15 05. Meer informatie over JURA vind je op onze website: www.jura.nl. 
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JURA - If you love coffee 
 

Over JURA 

JURA is een Zwitsers bedrijf dat al jarenlang 

volautomatische koffiemachines produceert, 

voor zowel de consumenten als de zakelijke 

markt. Kenmerkend voor de JURA-machines zijn 

de innovaties, de kwaliteit en het design 

waarmee JURA telkens de koffie- en design-

liefhebbers weet te verrassen. Daarom komen 

JURA-machines keer op keer als beste uit de 

producttesten en worden er gerenommeerde 

designprijzen aan toegekend. 

 

JURA Nederland BV is op zoek naar een: 


