
 VACATURE
 WERKEN BIJ HETTICH BENELUX

 - Functieprofiel

Je ontvangt je werkopdrachten van onze planner zo’n 24 - 48 uur van te voren. Je probeert rond 08:30 uur bij de eerste klant aanwezig te zijn; af-
hankelijk van je werkzaamheden bezoek je 1 à 2 klanten per dag. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de Benelux en natuurlijk proberen wij je 
klussen qua locatie te combineren. Je werkzaamheden bestaan uit periodiek en correctief onderhoud, hiervoor krijg je een leasewagen tot je 
beschikking gevuld met gereedschap (koelmiddelen) en reserveonderdelen. Per klantbezoek sluit je, na het invullen van de benodigde gegevens en 
verbruikte materialen, de werkbon elektronisch. Regelmatig kom je op de zaak om je autovoorraad aan te vullen of grote klussen voor te bereiden. In 
rustige periodes zal je ook ingezet worden voor niet koeltechnische werkzaamheden.

Hettich Benelux B.V.
T.a.v. Joyce Ursinus   Tel.: 088 221 99 00
De Aaldor 9    vacatures@hettichbenelux.com
4191 PC  GELDERMALSEN

- SERVICE TECHNICUS KOELTECHNIEK (M/V)
    bij voorkeur woonachtig in de Randstad (32 - 40 uur)

WWW.HETTICHBENELUX.COM

 - Functie-eisen

- Afgeronde MBO-opleiding Elektrotechniek.  
- Geldig diploma koeltechniek F-gassen, cat. 1.
- Minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 
- Klant- en servicegericht, doortastend. 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
- In het bezit van een geldig rijbewijs B. 

 - Wat bieden wij?

- Een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Vaste eindejaarsuitkering, premievrij pensioen.
- Leasewagen, iPhone en laptop. 
- Zesentwintig vakantiedagen met de mogelijkheid er twaalf op jaarbasis bij te verdienen.
- Diverse opleidingsmogelijkheden. 
- Een uitvoerig inwerk- en trainingsprogramma. 

 - Zin in deze uitdaging of meer weten?

Wil je meer weten over onze organisatie, het team of de functie? Neem dan contact op met Joyce Ursinus op het nummer 06 129 80602. Geen  
vragen meer maar zin in deze uitdaging? Stuur dan je sollicitatie voor 10 juni aan het onderstaande e-mailadres. 


