VACATURE
Ben jij de techneut of handige harry van je vriendgroep?

Al van kinds af aan ben jij bezig met het uitzoeken hoe dingen in elkaar zitten. Speelgoed demonteren
en nadien weer in elkaar zetten was jouw dagelijkse bezigheid. Ook nu ben je nog graag met je handen
bezig en wil je graag bijleren en je verdiepen in techniek. Dat komt goed uit, wij zijn naar jou op zoek!
Word jij onze nieuwe…?

Onderhoudstechnieker
Zo ziet je dag eruit
Samen met je collega sta jij in voor het dagelijks onderhoud van verschillende koel- en vriesinstallaties
alsook airconditionings bij onze klanten. Hierbij voer je nauwkeurige controles uit om te bepalen of de
apparatuur aan de voorwaarden voldoet. Motivatie en inzet is erg belangrijk, aangezien er een
opleiding op de werkvloer aangeboden wordt. Hierbij neem je spontaan initiatief om bij te leren over
koeltechnieken, om zo jezelf te kunnen ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie.
Wie ben jij?
- Je kan terugkijken op een technische achtergrond.
- Anderen beschrijven je als handig.
- Open communicatie en eerlijkheid vind je belangrijk.
- Je bent leergierig en steekt graag de handen uit de mouwen.
- Als teamspeler kan je goed samenwerken met je collega’s.
- Je hebt een rijbewijs B.
Leuke werkgever in de aanbieding
Bij Claes Koeltechniek kom je terecht in een groeiend familiebedrijf waar er aandacht is voor jou als
medewerker. Je kan er rekenen op zekerheid gecombineerd met een goede sfeer op de werkvloer. Je
komt er terecht in een informele werkomgeving waar ernaast hard werken ook plaats is voor plezier.
Medewerkers worden opgeleid op de werkvloer, leergierigheid wordt erg gewaardeerd.

Wij bieden je een competitief salarispakket in overeenstemming met jouw ervaring en competenties,
aangevuld met extralegale voordelen. Opstart, zo snel mogelijk. Wij kunnen niet wachten om je in ons
team te hebben.
Zaakvoerders: “Wij zijn erg trots op onze medewerkers die elke dag kwaliteit leveren aan onze klanten.
Zonder hen hadden we nooit zo ver gestaan.”
Medewerkers: “Het is leuk om in een informele sfeer te kunnen werken en een gewone babbel met de
baas te kunnen doen. Wat onze job ook leuk maakt is de afwisseling, zowel in takenpakket als in teams.“

