Koeltechnieker montage

ARCO NV is een familiaal koeltechnisch bedrijf met vestigingen in Lokeren en Geel. Wij zijn gespecialiseerd in het
ontwikkelen, vernieuwen, installeren en onderhouden van koel- en vriesinstallaties, supermarktinstallaties,
airconditioning, warmtepompen en luchtbehandeling. We bieden onze klanten 100% maatwerk en een topservice. Om die
service te garanderen en ons team te versterken, zijn we op zoek naar:

Koeltechniekers montage
Wat houdt de functie in:
Als Koeltechnieker montage ben je binnen een bepaalde regio, afhankelijk van jouw woonplaats, samen met jouw
collega(‘s) verantwoordelijk voor:





Afhankelijk van uw ervaring en kennis zal u ondersteunen of zelfstandig monteren, opstarten en afregelen van
koelinstallaties bij verschillende klanten in uiteenlopende industrieën.
Het controleren van de lekdichtheid en het testen van de goede werking van de installaties.
Het verzorgen van de metingen bij opstart en het beheren van de bijkomende administratie.

Waarmee versterk je ons team:







Je hebt een technisch diploma en bij voorkeur een eerste werkervaring in een koeltechnische omgeving. Via
training-on-the-job vullen we jouw kennis aan. Kom je net van de schoolbanken en heb je een sterke interesse in
koeltechniek? Dan leren we je graag de knepen van het vak.
Je bent gemotiveerd, leergierig en gaat met veel goesting aan de slag in deze gevarieerde functie.
Jouw persoonlijkheid wordt gekenmerkt door jouw zin voor verantwoordelijkheid, klantvriendelijkheid,
flexibiliteit en je bent een teamplayer.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Een koeltechnisch certificaat is een pluspunt maar geen must.

Wat bieden we je aan:
Als Koeltechnieker montage heb je een uitdagende functie in een gezonde en groeiende onderneming met een vlakke
structuur. Een no-nonsens, hechte sfeer en een fantastische werkomgeving zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt. In
jouw functie heb je veel autonomie, vrijheid en flexibiliteit die van twee kanten komt. Je kan rekenen op een goede
begeleiding, opleidings- en doorgroeimogelijkheden en een marktconforme verloning.

Interesse of vragen? Mail uw CV of vragen naar sofiedegrauwe@arconv.com.

