Installatie monteurs airco systemen
Ben jij een technisch vakman/vrouw en houd jij te allen tijden het hoofd koel?
Als installatiemonteur ben jij het visitekaartje van ons bedrijf. Je vindt het leuk te werken binnen een
groeiende organisatie waar je allround bezig bent met een grote mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid.
Als Installatiemonteur ga je airco systemen in (voornamelijk) de particuliere sector installeren,
onderhouden, inspecteren en in bedrijf te stellen.
Je gaat geen enkele koeltechnische uitdaging uit de weg en helpt de klant van A tot Z.
Omdat wij servicegericht werken staat klantvriendelijkheid hoog op de prioriteitenlijst.
Vanwege onze groei zijn wij op zoek naar Airco Monteurs voor onze vestigingen in Cuijk, Malden en
Veenendaal. Het betreft een functie voor 40 uur per week (32 uur is bespreekbaar).
Wat ga je doen?
•
•
•

Airco systemen installeren, onderhouden, inspecteren, reviseren en in bedrijf stellen
Uitvoeren van servicewerkzaamheden
Analyseren en verhelpen van storingen

Functie-eisen
Wij zoeken iemand met de onderstaande capaciteiten / opleidingen. Heb je dat niet maar zie je jezelf
wel in deze functie passen? Neem dan even contact op. Wellicht dat een aanvullende opleiding
uitkomst biedt.
•
•
•
•
•
•

Afgeronde MBO opleiding
Ervaring als zelfstandig koelmonteur
STEK (F-gassen) diploma is een pré
Werkervaring als monteur, of de juiste motivatie om het vak te leren
In bezit van rijbewijs B
Servicegericht, betrokken, zelfstandig, collegiaal en klantgericht

Aanbod
Naast deze leuke functie bieden wij;
•
•
•
•
•

Een salaris tussen de €2500 en € 3600 bruto afhankelijk van jouw werkervaring
Conform de in het bedrijf geldende CAO, ADV dagen, pensioen, vakantiegeld en
vakantiedagen
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden
Uitzicht op een vaste aanstelling
Een informele bedrijfscultuur binnen een mooie groeiende organisatie

Uw cv en motivatiebrief kan gestuurd worden naar nienke@opti-cool.nl t.a.v. Nienke Hovestad.
Als er vragen zijn graag contact opnemen op 024- 202 24 60

