Verkade Klimaat is als geen ander gespecialiseerd in hoogwaardige
klimaatinstallaties in binnen- en buitenland. Al meer dan 80 jaar ontwerpen,
installeren, leveren en beheren wij innovatieve klimaatinstallaties, waarbij
service als een rode draad door onze organisatie loopt. Er werken bij ons
zo’n 50 medewerkers, stuk voor stuk vaklieden, die door middel van scholing
voortdurend op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Het bedrijf
heeft een groot en zeer gevarieerd klantenbestand, dat nog steeds groeit.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s.

Commercieel medewerker utiliteit
Op verzoek van de klant maak je een calculatie, welke de basis is voor een goed
omschreven offerte die jij opstelt. Natuurlijk ga je de klant ook zelf bezoeken voor het
toelichten van de offerte. Zelf acquisitie voeren behoort ook tot de taken. Je hebt een
breed werkterrein, zelfstandigheid en met veel gevoel voor verantwoordelijkheid.
Deze functie is prima geschikt voor een ambitieuze starter op de arbeidsmarkt maar ook met
ervaring kan je bij ons terecht. De starter krijgt bij Verkade alle begeleiding om aan de slag te gaan.
Je hebt een opleiding op mbo/hbo-niveau, bij voorkeur werktuigbouw of installatietechniek.

Service technicus
Als service technicus ben je verantwoordelijk voor het in bedrijf stellen en het beheren
van klimaatinstallaties. Je verhelpt storingen en bent een belangrijk aanspreekpunt
voor de klant.
Je beschikt over een technische opleiding, bij voorkeur werktuigbouw of elektro-techniek.
Ervaring met klimaatinstallaties is een pré, maar een startende service technicus is ook welkom.

Monteur klimaatinstallaties
Als monteur van klimaatinstallaties ben je verantwoordelijk voor het installeren
van klimaatinstallaties. Deze kunnen bestaan uit het installeren van cv-ketels,
warmtepompen, luchtbehandelingskasten en het aanbrengen van diverse soorten
leidingwerk. Tevens ben je een belangrijk aanspreekpunt voor de klant.
Je beschikt over een technische opleiding installatietechniek. Ervaring met het installeren
van klimaatinstallaties is een pré, maar een startende monteur is ook welkom.

Bij Verkade Klimaat kun je rekenen op een zelfstandige baan met een goed
salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. De werksfeer bij
Verkade Klimaat wordt omschreven als plezierig en informeel.
Het ideale werkklimaat voor jou? Stuur dan een sollicitatiebrief naar:
Wouters Adviesbureau voor Personeel en Organisatie,
t.a.v. de heer J.B.M. Wouters, Mariendijk 41, 2675 SX Honselersdijk.
Voor meer informatie bel je met 06 516 35 581 (ook na kantooruren)
of stuur een e-mail naar: info@woutersadviesbureau.nl.
Je kunt ook deze websites raadplegen:

www.verkadeklimaat.nl
www.werkenbijverkadeklimaat.nl

