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TECHNISCH MEDEWERKER BINNENDIENST
Euro-Cold levert als groothandel materialen ten bate van de koudetechniek aan onze afnemers in binnen- en buitenland. Naast het
verkopen van standaard materialen is Euro-Cold gespecialiseerd in het vinden van de juiste technische oplossingen. Voor aanvulling
van ons team zoeken we een gedreven medewerker met een passie voor koudetechniek.

Functieomschrijving.
Je werkt binnen een leuk team en bent het aanspreekpunt voor de technische vragen van onze klanten. Euro-Cold
ondersteunt haar klanten met calculaties en selecties van componenten. Je luistert naar de wensen van de klant en
voert deze door in het ontwerp van de koelinstallatie. Voor maatwerk heb je dagelijks nauw contact met de fabrikanten
en past het ontwerp daar waar nodig aan. Alles met het doel een technisch onderbouwd advies aan de klant te kunnen
uitbrengen. Je werkt vraagstukken uit welke vervolgens in samenwerking met je collega’s van de afdeling verkoop
verwerkt kunnen worden tot een offerte en/of order. De functie is in de basis een binnendienst functie maar indien
nodig kun je de klanten uiteraard ook bezoeken. Je werkt 40 uur per week, flexibel in te delen.
Jouw profiel.
Bij deze functie hoort een uitgebreid inwerk- en leertraject van 1 tot 2 jaar. Jij bent iemand met enige jaren
praktijkervaring en bereid je kennis op het gebied van de koudetechniek in de komende jaren nog verder uit te breiden.
Je vindt het leuk om les te krijgen van onze huidige “technische goeroe” die je de fijnste kneepjes van de theorie kan
bijbrengen.
Je bent iemand die graag initiatief toont en zich continu verdiept in de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.
Je waardeert het om binnen een kleine en informele sfeer te werken en je collega’s en klanten technisch te
ondersteunen.
Functie eisen.
* Enige jaren (praktijk) ervaring binnen de koeltechniek.
* Leergierig en flexibel.
* Beheersing van de Engelse (must) en Duitse (pre) taal.
* Communicatief sterk, sociaal.

Wat bieden wij.
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* Geld, 13x per jaar.
* 28 vakantiedagen.
* Een functie bij een modern bedrijf met mogelijkheid tot deels thuiswerken.
* Flexibele werktijden.
* Doorgroeimogelijkheden.
* Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
* Informele en gezellige werkomgeving.
* Een ruim inwerk- en leertraject om kennis maken met onze producten, visie en manier van werken.
Denk jij de juiste persoon te zijn voor deze functie?
Dan zien wij graag jouw sollicitatiebrief met onderbouwde motivatie en CV tegemoet.
Ralf Dunnebier – rd@eurocold.nl , vragen? 010-2380545
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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