
Servicemonteur Koudetechniek
De afdeling Onderhoud Beheer en Service (OBS) van ENGIE Refrigeration 

streeft voortdurend naar de beste service voor haar klanten en combineert 

daarbij vakmanschap, de modernste koeltechniek, veiligheid, duurzaamheid 

en rendement. Voor onze vestiging in Roosendaal, met werkgebied o.a. 

Noord-Brabant en Zeeland, zoeken wij een servicemonteur. 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

•  Het verrichten van onderhoudswerk-

zaamheden zoals afgesproken met de klant

•  Het opsporen, analyseren en verhelpen 

van storingen op zowel mechanisch 

als elektrotechnisch gebied

•    Het opstellen en bijhouden van onder-

houdsrapportages en werkrapporten

•  Het tijdig signaleren van eventuele 

problemen en het uitbrengen van 

advies richting de klant in samenspraak 

met de werkvoorbereider

•  Het draaien van storingsdiensten

Functie-eisen

•  Een afgeronde mbo-opleiding 
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•  Minimaal 3 jaar ervaring als 

servicemonteur

•  In het bezit van F-gassen certifi caat

•  In het bezit van of bereid tot het 

halen van een VCA-certifi caat

•  Ervaring in de koeltechniek is een pré

Wat bieden wij je

Naast aandacht voor persoonlijke groei bieden we een goed salaris 

en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij deze functie 

horen daarbij een laptop, telefoon en bedrijfsbus. Maar ook opleiding, 

training, een goede pensioenregeling, een collectieve zorgverzekering 

en personeelskortingen. En bij een dienstverband van 40 uur per 

week heb je maar liefst 38 vrije dagen per jaar.

Zo kun je solliciteren

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem contact op met 

Bas Jansen via bas.jansen1@engie.com of op 06 225 796 89.

ENGIE Refrigeration is een onderdeel van ENGIE Services. Met 300 medewerkers houden wij ons dagelijks bezig met professioneel onderhoud en 

optimalisatie van koude- warmte- en invriesinstallaties. Voor de bewaring van akkerbouwproducten en het invriezen van vis & convenience producten, 

maar ook voor warmtepomptechnologie bij industriële bedrijven. Naast onze Nederlandse klanten zijn we ook actief in het buitenland.

koudetechniek.nl


		2021-02-09T13:30:49+0100
	Preflight Ticket Signature




