
 

 

   

 

 

Vacature bij XiltriX: Service engineer 36-40 uur 

 

Wie zijn wij? 

XiltriX International BV is een sterk internationaal georiënteerd MKB-bedrijf dat oplossingen biedt 

voor data-analyse, rapportages en alarmering in laboratoria en ziekenhuizen. Een groot deel van de 

Nederlandse ziekenhuizen en laboratoria is klant van XiltriX. Een groeiend deel van de klantenkring 

van XiltriX is gevestigd in omringende landen.  

XiltriX is gevestigd in Rosmalen.  

 

Team 

XiltriX bestaat uit een vast team van circa 25 enthousiaste medewerkers. De cultuur van het bedrijf is 

informeel en no-nonsense, met een vleugje Brabantse gezelligheid. Eigen initiatief wordt erg op prijs 

gesteld. 

 

Operations 

De afdeling Operatons is verantwoordelijk voor installaties en onderhoud van XiltriX-installaties bij 

klanten. Dit betreft enerzijds de fysieke installatie. Anderzijds is XiltriX een software-oplossing 

waarbij regelmatig sprake is van updates en inrichting van de software-omgeving.  

 

Functie 

De afdeling Operations zoekt voor versterking van haar team een service-engineer. Dit betreft een 

full-time functie (36-40 uur). Binnen deze functie ben je met name bezig met onderhoud en 

installaties van XiltriX bij onze klanten door heel Nederland en soms ook in het buitenland. De nadruk 

in de werkzaamheden ligt in toenemende mate op de software-kant van XiltriX. Dit betekent dat je 

onder meer zult inloggen in systemen van klanten. Af en toe ben je de ‘engineer van dienst’. Dat 

betekent dat je die dag op kantoor werkt en beschikbaar bent voor het oplossen van storingen en 

problemen die door klanten geëscaleerd worden. Daarnaast heb je af en toe ook de storingsdienst 



 

tijdens de nachtelijke  uren, hier staat een extra vergoeding tegenover. Beide diensten worden in 

roulatie met je collega’s gedraaid. 

 

De ervaring en capaciteiten die wij zoeken, zijn: 

• Je hebt kennis van Linux en computernetwerken; je vindt het leuk om apparatuur aan IP 

netwerken te koppelen en op de juiste wijze te registreren in de netwerksystemen, 

programmering en nauwkeurige administratie van de gegevens in verschillende software 

pakketten. 

• Je hebt affiniteit met meet- en regeltechniek. Een technische opleiding en achtergrond is voor 

deze functie een pré; 

• Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent daardoor in staat om werkzaamheden te 

verrichten aan complexe installaties; 

• Je houdt van aanpakken en vindt het niet erg om bij werkzaamheden verder van huis, gebruik te 

maken van hotelovernachtingen. Werkzaamheden vinden plaats op locaties door heel Nederland 

en soms ook in het buitenland; 

• Je bent gewend om nauwkeurig en zorgvuldig te werken. 

 

Wat biedt XiltriX ? 

- Een uitdagende en veelzijdige functie in een gezellig team; 

- Een marktconform salaris (EUR 3.000 – 3.700 per maand, exclusief vakantiegeld en toeslagen); 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak en een 

pensioenregeling. 

 

U kunt sollicitaties richten aan: 

 

HR@xiltrix.com 

 

XiltriX International BV 

Kievitsven 54 

5249 JK Rosmalen 
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