Voor de verdere groei en professionalisering van ons extern servicecenter hebben wij een vacature
(m/v) voor een:

Koeltechnicus Cat. I
Je taken
• Je wordt lokaal ingezet bij particulieren en bedrijven om warmtepompen op te starten, te
onderhouden en te depanneren.
• Je analyseert de situatie, spoort de oorzaak van het probleem op, lost het op of formuleert
voorstellen om het op te lossen.
• Je documenteert direct je interventie en zorgt ervoor dat alle officiële documenten correct
zijn ingevuld.
• Je brengt je taak tot een goed einde en zorgt ervoor dat de eindklanten tevreden zijn over
hun warmtepomp.
• Je rijdt ‘s morgens rechtstreeks van bij je thuis naar de klant, aangezien onderdelen ’s nachts
in je dienstvoertuig worden geleverd.

Je profiel
• Je bent in het bezit van een attest koeltechniek categorie I.
• G1- en Cedicol-attesten zijn een extra troef.
• Je woont in de regio van tewerkstelling.
• Je bent een administratieve duizendpoot en geïnteresseerd in de nieuwste technologische
snufjes.
• Je spreekt vlot de taal van de provincie en bij voorkeur ook de tweede landstaal.
• Je hebt een rijbewijs B en kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen.
• Je bent klantgericht en bereid om bij te leren.

Ons aanbod
• Een arbeidscontract van onbepaalde duur met de mogelijkheid om onmiddellijk in dienst te
treden.
• Een attractief salaris inclusief extralegale voordelen: dagvergoeding, hospitalisatie- en
groepsverzekeringen.
• Professionele werkinstrumenten: dienstvoertuig uitgerust met meetapparatuur en
onderdelen, notebook en smartphone.
• Een dynamische en technisch uitdagende werkomgeving met een zeer uitgebreid
productengamma.
• Dagelijks contact met klanten.
• Een intensieve training en continue bijscholing.
• Je maakt deel uit van een dynamische en ambitieuze marktleider in volle expansie.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar jobs@viessmann.be met vermelding van referentie TDK20190513.

De van oorsprong Duitse Viessmann Group is internationaal één van de toonaangevende fabrikanten
van verwarmings-, industriële en koelsystemen. Als milieubewuste pionier en technologische
gangmaker in de verwarmingssector, levert Viessmann al decennialang bijzonder zuinige en schone
verwarmingssystemen voor stookolie en gas, maar ook zonne-installaties, houtstookinstallaties en
warmtepompen. Tal van ontwikkelingen van Viessmann gelden als mijlpalen in de
verwarmingstechniek. Het familiebedrijf telt 12.000 medewerkers en is goed voor een groepsomzet
van 2,50 miljard euro. Met 23 productievestigingen in 12 landen, met verkoopkantoren en
vertegenwoordigingen in 74 landen en wereldwijd 120 verkoopvestigingen, is Viessmann sterk
internationaal georiënteerd. Viessmann Belgium heeft filialen in Nossegem, Welkenraedt en
Roeselare. Het bedrijf stelt lokaal ± 180 medewerkers te werk en realiseert een omzet van meer dan
100 miljoen euro.

