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 een nieuwe collega
voor de functie van:

Je functie houdt in:
De functie als klimaat engineer is veelzijdig. Afhankelijk van de grootte van het project varieert het werk van
het inventariseren van de klantwens tot aan het geheel begeleiden van een project en alles wat hiermee te
maken heeft. Of het nu het ontwerpen en dimensioneren van een installatie betreft of het bewaken van het
project is, wij zoeken iemand, die alles wil en kan aanpakken. Tevens zoeken wij een persoon die inventief,
geïnteresseerd in duurzame technieken en niet bang voor het onbekende is. Ben jij een allround techneut en
op zoek naar een interessante baan met veel ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden, reageer dan snel,
want we hebben jou op korte termijn nodig!

Functieomschrijving:
 et dimensioneren van leidingen, pompen, roosters,
H
regelkleppen en appendages
Het uittrekken van materialen t.b.v. een project
Het bestellen van de materialen
Het maken van technische tekeningen in Stabicad / Autocad
Het inplannen van arbeid
Het bewaken van budgetten
Het maken van een planning t.b.v. een project
Het maken van een werkomschrijving t.b.v. een project

Tot je kwaliteiten rekenen we:
Je beschikt over een HBO/MBO opleiding bij voorkeur werktuigbouw
of elektrotechniek. Ervaring met klimaatinstallaties is een pre.
Maar een startende klimaat engineer is ook welkom.
 BO denkniveau, werktuigbouw, elektrotechniek of vergelijkbaar
H
Ervaring met klimaatinstallaties is een pre, maar niet
noodzakelijk
Ruime interesse op het gebied van: verwarming,
airconditioning, luchttechniek, regeltechniek, gas, water,
riolering en sanitair
Nauwkeurig
Nederlands en Engels in woord en geschrift
Ervaring met Word, Excel, Stabicad / Autocad en Syntess

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 of
een e-mail naar: Verkade Klimaat,
T.a.v. dhr. Ronald Verkade,
Postbus 233, 2290 AE Wateringen,
rv@verkadeklimaat.nl
Voor meer informatie bel je met
0174 316 140 of mail naar bovenstaand
e-mailadres. Je kunt ook de website
raadplegen www.verkadeklimaat.nl

