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Servicemonteur Installatietechniek (W)
Wil jij onderdeel uitmaken van een snel groeiende, persoonlijke en vakbekwame serviceorganisatie op het
gebied van verwarming, koeling en luchtbehandeling? Ben jij een gedreven, daadkrachtig en vooral ook
klantgerichte techneut? En ben jij toevallig op zoek naar en / of beschikbaar voor een nieuwe uitdaging met
gunstig toekomstperspectief?
Wat is Klimacom?
Klimacom B.V. is sinds medio 2016 het service- en onderhoudsbedrijf van de Huisman Groep uit
Stadskanaal. De werkzaamheden van Klimacom behoorden oorspronkelijk tot de activiteiten van de afdeling
Service & Onderhoud van Huisman Warmtetechniek B.V. In de afgelopen 30 jaar is dit onderdeel
uitgegroeid tot één van de grotere serviceorganisaties in Noord-Nederland. Klimacom repareert en
onderhoudt verwarmings-, warmwater-, koel- en luchtbehandelingsapparatuur, voor zowel zakelijke (o.a.
SCIOS installaties), als particuliere opdrachtgevers.
Wat maakt Klimacom interessant om voor te werken?
Bij Klimacom sta jij als medewerker centraal. Je komt er terecht in een persoonlijk en benaderbaar team,
waar jouw mening als gedreven monteur en praktijkman telt! Je wordt er uitgedaagd om scherp te blijven op
procesverbetering en optimale klantbediening. Klimacom is bovendien een ervaren partij met veel expertise
aan boord. Expertise die met jou wordt gedeeld, eventueel aangevuld met relevante scholingsmogelijkheden.
Als servicemonteur bij Klimacom maak je ook kennis met de nieuwste technologieën en technieken uit de
installatiebranche, iets wat jouw werk interessant, afwisselend en waardevol maakt.
Klimacom heeft als doelstelling om binnen een aantal jaren één van de grootste technische service
verlenende organisaties van Nederland te worden. De speerpunten waar Klimacom heel nadrukkelijk op inzet
zijn duurzaamheid en ontwikkeling.
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Als servicemonteur wordt er dagelijks een beroep gedaan op jouw vakkennis en kunde. Vanuit huis ga je met
een bus van Klimacom op pad om jouw klanten te bezoeken. Jouw klantenbestand varieert van grote
organisaties tot particulieren. Je werkt zelfstandig en informeert de klant zo goed mogelijk. Met behulp van
moderne communicatiemiddelen (zoals een tablet) verwerkt je je bevindingen en stuurt deze digitaal naar je
collega’s op kantoor; op naar een nieuwe werkdag!
Wat bieden wij?
•
De mogelijkheid om onderdeel te zijn van één van de snelst groeiende service organisaties van
Noord-Nederland
•
Uitzicht op een vaste aanstelling
•
Een uitstekend salaris
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eigen service bus
•
Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
•
Een prettige bedrijfscultuur waar jouw mening telt
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Kom jij in aanmerking?
Om voor deze functie in aanmerking te komen is het belangrijk dat jij aan de volgende eisen voldoet:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde mbo 4 opleiding (richting installatietechniek)
Je hebt ervaring als installatiemonteur
Je beschikt over een rijbewijs B
Je bent communicatief vaardig
Je bent klantgericht
Je bent ambitieus

Interesse/solliciteren?
Heb je interesse in de functie en voldoe je aan de functie-eisen?
Solliciteren kan door je cv en motivatie te mailen naar l.huisman@klimacom.nl
Voor vragen of een toelichting kun je contact opnemen met Lars Huisman op 050-2091234.
Sollicitatieprocedure
Zodra je door de eerste selectieronde heen bent, nemen wij direct contact met je op. Je kunt ervan uitgaan dat
wij je gegevens uiterst discreet en vertrouwelijk behandelen. Mocht je niet zijn geselecteerd, laten we je dit
uiterlijk binnen twee weken weten.
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