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Sinds de oprichting in Zwitserland in 1946, heeft de LEMO Group zich ontwikkeld tot wereldwijde 
marktleider in ontwerp en productie van klantspecifieke Push-Pull Precisie connectoren en 
kabelassemblages. Onze connectoren en kabelassemblages worden toegepast op plaatsen waar 
extreme eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid onder vaak moeilijke omstandigheden. Van 
Medische toepassingen, Machinebouw, Test en Measurement, Professionele Audio en Video apparatuur 
tot en met Ruimtevaart en Formule 1.  
 
Met ons team in Heemskerk, bestaande uit 30 personen, zijn wij verantwoordelijk voor de markt in de 
Benelux. Hier werken wij aan het vinden van nieuwe klanten en markten, geven technische ondersteuning 
aan bestaande- en potentiële klanten en zorgen voor de logistieke afhandeling. 
 
Ter versterking van onze huidige Order Processing & Customer Service team zijn wij per direct opzoek 
naar een fulltime: 
 
 

              Service Desk medewerker 
 
 
De functie: 
De Service Desk medewerker beschikt over een MBO werk- en denk niveau. De werkzaamheden 
bestaan uit een combinatie van inkoop- en backoffice activiteiten. Controle op meerdere niveaus bij het 
processen van de orders, het doorvoeren van prijswijzigingen en het afhandelen van klachten, zijn 
enkele voorbeelden van werkzaamheden die een wezenlijk onderdeel van deze functie uitmaken. Een 
hoog service niveau, is hierbij ten alle tijden maatgevend. De functie wordt vervuld in nauwe 
samenwerking met andere collega’s.  
 
Wie ben jij?: 
Wij zoeken een nauwkeurige, enthousiast- en klantvriendelijk ingestelde kracht die goed in ons team past. 
Onze nieuwe collega is flexibel ingesteld, heeft geen 9 tot 17 mentaliteit, neemt initiatief, is creatief in het 
bedenken van oplossingen en betrokken. Werkervaring op een vergelijkbare functie is een vereiste. 
Beheersing van Nederlands en Engels in woord en schrift is vanzelfsprekend. 
 
Wij bieden: 
Een afwisselende baan in een resultaat gericht, dynamisch en professioneel team, opererend in een 
omgeving waar serviceverlening, kwaliteit, ontwikkeling en sfeer bovenaan staan. Een marktconform 
salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend 
 
Reacties op deze vacature mogen gericht worden aan: info@lemo.nl , t.a.v. A. Posthumus Meyjes 
 
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
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