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Vacature 

Beschouw jij jezelf als iemand die flexibel is en denkt in oplossingen. Ben jij op zoek naar een jong 

groeiend bedrijf gespecialiseerd in hoogwaardige plantengroeikamers, klimaatkasten en testruimtes 

waar jouw kennis kan worden ingezet bij een breed scala aan technische uitdagingen? 

Door de groei van onze klantenkring en het verhogen van onze servicegraad zijn wij op zoek naar een 

ervaren: 

Zelfstandig koeltechnisch installatiemonteur 

Met de ambitie om door te groeien naar werkvoorbereider/ projectleider. 
 

Wij bieden een uitdagende dynamische functie aan met een grote mate van afwisseling en 
zelfstandigheid. Als koeltechnisch monteur ga je het volgende doen: 
* Je zorgt dat de materiaal staten voor het specifieke project op tijd gereed zijn. 
* Je geeft leiding en werkt in teamverband aan montage en opbouw van nieuwe installaties. 
* Je zorgt dat de aan jou toevertrouwde opdrachten/werkzaamheden correct en efficiënt worden    
   uitgevoerd. 
* Je bent klantvriendelijk en zorgt voor een optimale relatie met de onderaannemer(s), leverancier(s)   
   en opdrachtgever(s). 
* Je zorgt dat de projecten uitgevoerd worden binnen de beschikbare tijd en volgens de 
   overeengekomen montageplanning samen met jouw team.  
* Je geeft leiding aan en maakt deel uit van een leuke groep collega’s die zelfstandig werken, maar  
  elkaar steunen indien nodig. 
* Je voert service gerelateerde werkzaamheden uit aan hoogwaardige installaties. 
 
Functie-eisen: 
* Een afgeronde koeltechnische opleiding op mbo-niveau (KT-C). 
* Ervaring met complexe koelinstallaties binnen de industrie en gedegen ervaring in het zelfstandig  
  oplossen van koeltechnische storingen. 
* F-Gassen categorie 1 diploma. 
* VCA VOL certificaat (pre). 
* Enkele jaren ervaring in de koeltechniek is een vereiste. 
* Je kunt koeltechnische en elektrotechnische tekeningen lezen. 
* Je bent communicatief vaardig in zowel woord als geschrift (Engels en Duits). 
* Flexibel, initiatiefrijk, kwaliteitsgericht. 
* In bezit van rijbewijs B. 
 
 
Interesse: 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan ontvangen wij graag je CV met motivatie per e-mail of post 
t.a.v. de heer R. Hoogenboom  
Voor meer informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met de heer A. Verhoeve.  
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