Wij zijn op zoek naar (ervaren of leerling) monteurs voor airconditioning en
warmtepompsysteem.

Ben jij technisch en wil jij monteur worden, of heb je affiniteit en ervaring met
klimaattechniek of klimaatsystemen zoals airconditioning en warmtepompsysteem. Vind jij
het leuk om te werken in een klein team binnen een gezellig familiebedrijf met veel
mogelijkheden? Dan zit je bij onze organisatie goed.
Wat ga je precies doen?

Als monteur koeltechniek heb je een afwisselende baan waar je te maken krijgt met
werkzaamheden als:
•
•
•
•
•

Het installeren en onderhouden van airco’s en of warmtepompen, voor particulieren
en bedrijven.
Uitvoeren van onderhoudscontroles (periodiek en preventief).
Adviseren van de klant over het onderhouden van de klimaatbeheersing.
Samenwerken met een gespecialiseerde collega die jou de kneepjes van het vak
leert.
Je werkt zelfstandig in de buitendienst en draagt zorg voor een goede relatie met de
klanten.

Wat vragen wij van jou?

•
•
•
•
•

Je hebt een Technische MBO studie afgerond of bent deze aan het volgen.
Je hebt ervaring met het werken aan koelinstallaties of bent bereid hier alles
over te willen leren.
Je bent in het bezit van de juiste papieren of bereid deze te halen (F-Gassen/VCA).
Woonachtig in de omgeving van Rotterdam of Hoeksche Waard.
Je beschikt over een Rijbewijs B.

Wat bieden wij jou?

•
•
•
•
•

Een goed salaris met de juiste arbeidsvoorwaarden.
Afwisselde projecten/klussen zowel zelfstandig als in teamverband.
Auto, gereedschap, telefoon en kleding van de zaak.
Opleiding- en doorgroeimogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot een ervaren airco
specialist.
Gezellige en gemotiveerde collega's.

Word jij warm van koeltechniek en spreekt deze functie jou aan?

Dan ontvangen wij graag jouw motivatie met CV! Je kunt reageren via de mail
naar info@doma.nl
Heb je vragen of wil je net iets meer weten over deze vacature of ons bedrijf, neem dan
contact op met Chardee 010-4125822

