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✓  Natuurlijke koudemiddelen ✓  ISO 9001 

✓  Erkend koeltechnisch bedrijf ✓  VCA-Petrochemie 

Ervaren koeltechnieker ammoniak 

Voor onze sterk groeiende servicedienst zoeken wij koeltechniekers / HVAC techniekers met ervaring in 

ammoniakkoeling. Als koeltechnieker sta je in voor de koeltechnische installaties van onze industriële 

klanten in verschillende sectoren: voedingsindustrie, (petro)chemische industrie, metaalverwerkende 

industrie, machinebouw, kantoren en gebouwen… Je bent inzetbaar op verschillende werven en locaties, 

waardoor je op veel variatie kan rekenen. Je bent voornamelijk actief in de regio Antwerpen-Limburg. 

Takenpakket 

• Preventief onderhoud en herstel van koeltechnische installaties. 

• Installaties opnieuw in dienst stellen en renoveren. 

• De nodige materialen en gereedschappen om een taak uit te voeren meenemen en controleren. 

• Jouw persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien. 

• Klanten te woord staan en adviseren. 

 

Wij zoeken een ervaren koeltechnieker die… 

• Inzetbaar is bij één of meerdere van onze klanten. 

• Ervaring heeft in een industriële omgeving. 

• Ervaring heeft met ammoniakkoeling. 

• Zelfstandig koeltechnische installaties kan onderhouden en herstellen. 

• Proactief kan denken en handelen. 

• Bereid is om sporadisch weekendwerk te doen indien noodzakelijk. 

• Over een koeltechnisch certificaat beschikt. 

• Klanten te woord kan staan en advies kan geven. 

• Zin heeft om bij te leren. 

Indien je over een VCA-attest beschikt, is dat een pluspunt. Zo niet, dan begeleiden wij je bij deze opleiding. 

Ons aanbod 

• Een aangenaam professionele werksfeer. 

• Een degelijke omkadering waarbinnen je zelfstandig kan werken. 

• De mogelijkheid om opleidingen en trainingen te volgen in ons eigen opleidingscentrum. 

• Doorgroeimogelijkheden. 

• Een volledige ingerichte camionette voor je woon-werk verkeer. 

• Een concurrentiële verloning, aangevuld met mobiliteitsvergoeding, eco-cheques… 

• Extralegale voordelen zoals een smartphone met abonnement, hospitalisatieverzekering… 
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✓  Natuurlijke koudemiddelen ✓  ISO 9001 

✓  Erkend koeltechnisch bedrijf ✓  VCA-Petrochemie 

Over Technigroup 

Technigroup is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in industriële koeling en HVAC. Wij zijn een degelijke en 

flexibele KMO met een team van meer dan 50 gecertificeerde koeltechniekers. Onze klanten zijn 

voornamelijk bedrijven uit de grote regio Kempen en de Antwerpse haven die dagelijks moeten kunnen 

rekenen op goed werkende koelsystemen. Met onze bedrijfszekere concepten, vaktechnisch onderhoud en 

snelle service maken we het verschil bij internationale en lokale bedrijven in o.a. de (petro)chemie, de 

kunststofwereld, de voedingsindustrie, drukkerijen, de nucleaire sector, de metaalnijverheid en de wereld 

van de micro-elektronica en IT. 

Spreekt deze vacature je aan en heb je interesse om onze collega te worden, stuur dan je CV en 

motivatiebrief naar sollicitatie@technigroup.be t.a.v. Marleen Van de Put. 
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