Wil jij werken aan "mooi weer" ?
Leerling Monteur Airconditioners/Warmtepompen m/v
Beers Klimaattechniek B.V. is dé specialist op het gebied van airconditioning en
warmtepompinstallaties. In de markt staan wij bekend als betrouwbare partner die
exclusief werkt voor diverse installatiebedrijven in Noord Holland. Ook doen wij storingen
en -service voor diverse merken/fabrikanten. Dit alles wordt gerealiseerd door onze
enthousiaste medewerkers die elke dag klaar staan voor onze klantenkring.
Kom je net van school of zit je in het leer/werk traject? Reageer dan nu voor de vacature
Leerling Koelmonteur.
Het aanbod :
Werken in de techniek van de toekomst.
Fulltime dienstverband of leren en werken.
Werken bij een bedrijf met uitstekende reputatie in de markt.
Mogelijkheid tot extra scholing
Werken met A- merken zoals Fujitsu, Mitsubishi Electric, e.a.
Informele vrolijke sfeer binnen het bedrijf.
Vestigingsplaats Heerhugowaard.
Uiteraard een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

De werkzaamheden bestaan uit :
- Koeltechnische montage van airconditioning en warmtepomp systemen voor
installatiebedrijven en particulieren.
- Onderhoud en service aan alle voorkomende apparatuur binnen ons werkgebied.
- Bijhouden werkbon en F-Gas administratie in Outsmart (digitale werkregistratie )
- Na een gedegen inwerkperiode zelfstandig werken.
Wat heb je nodig?
Als Leerling Koelmonteur zijn wij op zoek naar de kandidaat die zich graag verder wil
ontwikkelen in de koeltechniek. Voor deze functie vragen wij het volgende;
-

Je bent betrouwbaar, enthousiast en leergierig.
Technisch vaardig.
De wil om je verder te ontwikkelen in de techniek.
F-Gassen diploma of bereid om deze te gaan halen.
In bezit van rijbewijs of eigen vervoer
Frisse vrolijke klantgerichte en flexibele instelling.

Reageren :
Herken jij je volledig in het profiel als Leerling Koelmonteur en ben je enthousiast geworden na het
lezen van deze vacature? Neem dan contact op met Nico Beers 06-22877078 of stuur je CV en
motivatie naar info@beersklimaat.nl.nl

Het wordt binnenkort mooi weer bij u!!!

