VENTILATIE SERVICE TECHNIEKER
PROFIEL:
•
•
•
•
•
•
•

Enthousiast
Gevoel voor techniek & ruimtelijk inzicht
Flexibel en zelfstandig ingesteld
Een passie voor bouw, en specifiek ventilatie
Je bent zeer resultaat- en klantgericht
Stressbestendig en haalt eer uit je werk
Ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk.

FUNCTIEBESCHRIJVING:
Als servicetechnieker zorg jij ervoor dat de klant na jouw bezoek helemaal tevreden is met zijn/haar
mechanisch ventilatiesysteem. Dit kan enerzijds door debietsmetingen e.d. uit te voeren om het
systeem (her-) in te regelen, en anderzijds door de installatie te onderhouden (preventief of curatief)
of andere storingen van het systeem te behandelen en te verhelpen (defecte ventilator, foutieve
elektrische aansluiting, …).
Eventuele herstellingen, aanpassingen of uitbreidingen op bestaande installaties behoren ook tot het
takenpakket.
Na jouw opleidingsperiode maak je volwaardig deel uit van het Service Team en kan je zelfstandig aan
de slag. Afhankelijk van je werkervaring en kennisniveau zal je later zelfs kunnen instaan voor het
inbedrijfstellen van nieuwe installaties!

WIJ BIEDEN:
Een boeiende en afwisselende job in een dynamisch bedrijf vol uitdagingen. Je zal genieten van veel
vrijheid, ruimte & flexibiliteit.
Als familiaal bedrijf is er bij ons steeds ruimte voor eigen inbreng en wordt er actief geïnvesteerd in
persoonlijke ontwikkeling en groei. Wij bieden een competitief verloningspakket, aangevuld met heel
wat extralegale voordelen, plus een bestelwagen van de zaak, inclusief alle materialen & gereedschap.

INTERESSE?
Contacteer Vibe Janssens! (013 46 09 80 of info@airsupportbvba.be)

OVER AIR SUPPORT
Air Support werd 9 jaar geleden opgericht en heeft enorm veel ervaring opgebouwd in gecontroleerde
luchtbehandeling & ventilatietechnieken. De firma is gespecialiseerd in diverse metingen en controles
van HVAC luchtbehandeling installaties. Tevens staan wij garant voor de service & onderhoud, alsook
herstellingen en retrofitten van verschillende systemen.
Air Support is sinds jaar en dag het zusterbedrijf van Stokjes NV, de toonaangevende speler in
luchtbehandeling- en ventilatiesystemen, eveneens gelegen te Tessenderlo.
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