Problemen zijn er om te worden opgelost!
Eens? Is Koudetechniek jouw vak? Werk je graag zelfstandig
en zoek je een baan waarbij iedere dag anders en vol
uitdaging is? Neem dan contact op met Witte Koeltechniek.

Wij zijn op zoek naar een ervaren

servicemonteur
Wie zijn wij?
Witte Koeltechniek is ruim 75 jaar
specialist in koudetechniek. Wij
ontwerpen, bouwen en onderhouden
installaties die producten, of
een werkomgeving op de juiste
temperatuur houden. Dit doen we
voor een gevarieerde, steeds groter
wordende groep klanten. Vanuit
Noord-Holland zijn we actief in de
rest van Nederland, en internationaal.
Volgens de laatste ontwikkelingen op
het gebied van bewaren, technologie,
veiligheid en regelgeving en met hart
voor het milieu.

Interesse?
Wil je meer weten, neem dan
contact op met Dirk Witte, of met
Willem Witte op 0226 - 31 80 44,
of mail je CV + motivatie naar
info@lekkerkoud.nl

ERKEND SPECIALIST
KOUDE TECHNIEK

Als servicemonteur ben je verantwoordelijk voor het in
bedrijf stellen van nieuwe installaties en het verhelpen van
storingen aan bestaande installaties. Installaties die variëren
in grootte, sector en ontwerp en waarbij wordt gewerkt
volgens de laatste ontwikkelingen op het gebied van
koudetechniek, dus ook met natuurlijke koelmiddelen zoals
CO2 en Ammoniak.
Voor de functie van Servicemonteur zijn wij op zoek
naar een collega met:
• een afgeronde MBO-opleiding, aangevuld met
koeltechnische certificaten;
• een F-gassen diploma en - idealiter - VCA;
• aantoonbare ervaring als servicemonteur en ruim 5 jaar
ervaring als koelmonteur;
• de bereidheid om 1 keer per 5 weken een weekend
storingsdienst te draaien;
• het vermogen om - ook onder druk - het hoofd koel te
houden en kwaliteit te leveren.
Uiteraard krijg je een eigen service bus, een laptop en een
mobiele telefoon. Daarnaast bieden wij:
• de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en ervaring
op te doen met de nieuwste technieken, inzichten en
koudemiddelen;
• de ruimte om mee te denken over oplossingen en
innovatie;
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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