
TEST EN SERVICE ENGINEER E 
new energy solutions – hands-on – 5% extern 

 

De organisatie: 

ACES Energy is een dynamisch en groeiend bedrijf gespecialiseerd in energie opslag systemen. Wij 

leveren lithium batterij oplossingen in een standaard productenlijn en daarnaast ook specifiek batterij 

oplossing op basis van klantvragen. De energieoplossingen worden door ons zelf ontwikkeld en getest 

in ons R&D centrum in Borne. De serie productie vindt plaats in Azië. Met de energieoplossingen 

leveren wij een bijdrage aan de wereldwijde duurzaamheid vraagstukken 

 

ACES Energy is gevestigd in een modern pand in Borne. Wij zijn een dynamische organisatie en 

groeien sterk in een markt waar de vraag naar nieuwe energie opslag oplossingen toeneemt. 

Technische kennis, innovatie, service en kwaliteit staan hoog in het vaandel.  

Onlangs zijn we op TV geweest bij RTL; in een korte film van 2 minuten krijg je hier een indruk van 

wie we zijn en wat we doen: https://youtu.be/9uGtC42Qwo4 

Voor meer informatie zie https://aces-energy.nl  

 

De functie 

In deze afwisselende functie verdeel je je tijd tussen het uitvoeren van testen op producten in 

ontwikkeling, service en logistieke werkzaamheden. Je werkt nauw samen met je collega test en 

service engineer & het team van productontwikkeling. 

 

Het grootste gedeelte van je tijd ben je op kantoor in Borne waar je in de testruimte diverse testen 

uitvoert. Je test de ontwikkelde producten onder verschillende temperaturen, trillingen, 

faalmechanieken en voer je veiligheidstesten en foutconditietesten uit. Je eigen inbreng in het 

aanvullen en verbeteren van de testen wordt zeer gewaardeerd. De testresultaten analyseer je en leg 

je vast in rapportages.   

 

Naast testen voer je service werkzaamheden uit. Dit is meestal op de eigen bedrijf locatie, waar je 

werkt aan geretourneerde producten. Soms reis je ook naar een klant in Nederland toe om ter plekke 

een systeem te analyseren en metingen uitvoert om storing oorzaken vast te stellen. Vervolgens ga je 

aan de slag met de oplossing. Je signaleert terugkerende patronen en overlegt met 

productontwikkeling over mogelijke verbeteringen om dit in de toekomst te verhelpen.  

 

Daarnaast wordt de afwisseling geboden om in een jong enthousiast groeiend bedrijf de handen uit de 

mouwen te steken en ook logistieke ondersteuning te bieden.  

 

ACES Energy biedt je een uitdagende rol in een ambitieus team. Je werkt in een prettige en 

dynamische werkomgeving waar ruimte is voor zelfstandigheid en creativiteit, innovatie en 

ontwikkeling. 

 

Jouw profiel: 

Je beschikt over een technische opleidingsachtergrond en MBO+/HBO werk- en denkniveau. Je hebt 

relevante werkervaring en kennis van elektronica en/of elektrotechniek. Je hebt passie voor nieuwe 

vormen van energie en energieopslag.  

 

Jouw Persoonskenmerken: 

Je bent van nature nieuwsgierig en hebt een passie voor nieuwe energie oplossingen. Je voelt je thuis 

in een groeiende, ambitieuze organisatie en bouwt graag samen met je collega’s mee aan de verdere 

ontwikkeling. Plezier in je werk is belangrijk.  

 

Wij bieden: 

Wij bieden een afwisselende fulltime functie binnen een enthousiast team. Wij betalen je uiteraard een 

uitstekend salaris conform Metaal CAO.  

 

Interesse? 

Heb je interesse en wil je solliciteren; mail dan je CV + motivatiebrief of sollicitatie-video naar: 

abuitenhuis(“at”)aces-energy.nl.  

Je mag natuurlijk ook bellen: 074 785 7701 en vragen naar Arjan Buitenhuis. 

 

https://youtu.be/9uGtC42Qwo4
https://aces-energy.nl/

