(HULP)MONTEUR KLIMAATTECHNIEK (M/V)

OVER ONS:

Wij zijn een installatiebureau voor airconditioning, warmtepompen, luchtbehandeling, verwarming en ventilatie en overdruk
systemen. Ons kantoor is gevestigd in Drachten en onze monteurs wonen en werken door Noord Nederland. Wij zijn een ster in
het ontwerpen en monteren van klimaatinstallaties, van woonhuis tot hotel, van kantoor tot bedrijfspand en van winkel tot zorgcentrum. En we hebben daarbij nadrukkelijk oog voor het milieu. De werksfeer bij ons is niet alleen prettig, open en collegiaal,
maar ook zeer professioneel. We bieden je veel maar verwachten ook wel wat van je.

OVER JOU:

We zoeken een aardige, leergierige en klantvriendelijke (Hulp)monteur. Interesse in een stralende toekomst en met de juiste
instelling? Lees dan verder en wacht niet met reageren!

ONS COOLE AANBOD:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een verantwoordelijke, fulltime functie met een inwerkperiode;
Je werkt en bent medeverantwoordelijk voor eigen klanten, van start tot oplevering;
Je wordt medeverantwoordelijk voor de montage van airconditioning- en warmtepompsystemen;
Een prettige collegiale en professionele sfeer;
Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden;
Als monteur krijgt je je eigen, volledig uitgeruste servicebus;
Mogelijkheden voor bijscholing en doorgroei;
Je werkt bij ons uitsluitend met A-merken.

ONZE FRISSE EISEN:

• Ervaring in de installatietechniek;
• Ervaring met montage van aircosystemen is een pré;
• Een F-Gassen diploma en een VCA-diploma is een pré
• In het bezit van een B-rijbewijs;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Een professionele, open en collegiale houding;
• Bereid om opleidingen of trainingen te volgen.
Daarbij verwachten we een klantgerichte en flexibele instelling van je, want jij bent ons visitekaartje bij de klant! Daarom ben
je representatief en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

JOUW STRALENDE TOEKOMST!

In voor een stralende toekomst bij Airco Performance? Stuur dan je cv met motivatie naar mbijlsma@airco-performance.nl ter
attentie van Maurice Bijlsma. Heb je eerst nog wat vragen, dan mag je altijd bellen met Maurice: 085-4017061

