
 

 

Wil jij werken bij de toppers van      

Koelvisie Klimaatbeheersing ? 

    Monteur Service & Onderhoud  Koeltechniek/Warmtepompen m/v 

Ben jij koeltechnisch onderlegd, heb je graag vrijheid in je werk en heb je affiniteit met 
klimaatinstallaties? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Koelvisie B.V. is specialist op 
het gebied van airconditioning en warmtepompinstallaties. Dit alles wordt gerealiseerd door 
20 enthousiaste medewerkers welke elke dag klaar staan voor onze klantenkring. Voor de 
uitbreiding in onze buitendienst zijn we op korte termijn op zoek naar een monteur service & 
onderhoud voor de klimaatinstallaties.   

 
Wij bieden: 
- Werken in de techniek van de toekomst. 
- Fulltime dienstverband. (met uitzicht op een vast contract) 
- Een eigen bus van de zaak. 
- Doorgroei mogelijkheden. 
- Jaarlijkse bedrijfsuitjes. 
- Mogelijkheid tot extra scholing. 
- Werken met A- merken zoals Daikin, Mitsubishi Electric. 
- Informele sfeer binnen het bedrijf. 
- 25 vakantiedagen en 13 ADV- dagen.  
 

De werkzaamheden bestaan uit : 
Als Monteur Service en Onderhoud Koeltechniek ben je voornamelijk bezig met het onderhoud en 
service van airconditioning en warmtepompsystemen bij verschillende klanten. Hierbij werk je met de 
nieuwste technologieën en A-merk installaties. Je analyseert en lost storingen op, vervangt defecte 
onderdelen en inspecteert de koelinstallaties. Verder test je alles, voer je de eindkeuring uit en zorg je 
dat alles terug te vinden is in de administratie. 
 
Functie eisen : 

- Je hebt een afgeronde technische MBO opleiding of aantoonbare werkervaring in onze 
branche. Een technisch afgeronde opleiding is een pré geen must.  
Wij vinden het belangrijker dat je leergierig en gemotiveerd bent.  
Je bent elektrotechnisch onderlegd en hebt affiniteit met meet- en regeltechniek 

- Affiniteit met het werken met digitale gereedschappen. 
- In bezit van VCA en F gassen diploma, of bereid deze diploma’s te behalen.  
- In bezit van rijbewijs. 
- Frisse klantgerichte en flexibele instelling. 
- Woonachtig in de omgeving Friesland of Groningen 

 
 

 
Ben je enthousiast geworden?  
Neem dan snel contact op met R. Brandsen of  
R. van der Lei 0512-571620 of stuur je CV en  

                                                                                         motivatie naar info@koelvisie.nl 
            Mochten er nog vragen zijn m.b.t. de vacature,  
            schroom dan niet om contact op te nemen, en  
            wie weet tot ziens!  
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