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Vacature technieker CV & sanitair
Onze afdeling centrale verwarming & sanitair is op zoek naar een extra
technieker. Heb jij ervaring als installateur of technieker centrale verwarming en
sanitair en kan je goed zelfstandig werken? Dan is onze vacature technieker vast
iets voor jou!

Wat ga je doen?
Als technieker centrale verwarming & sanitair sta je in voor kwalitatieve installaties in
appartementen, scholen en rust- en verzorgingstehuizen. Je komt op verschillende
werven terecht waardoor je op heel wat variatie in je job kan rekenen.

Wie ben jij?
Je beschikt over een technisch diploma sanitair en verwarming of je hebt ervaring in
het vak.
Je houdt van zelfstandig werk in overleg met een ploegleider en projectleider.
Je spreekt vlot Nederlands. Spreek je ook een mondje Engels en/of Frans? Dat is
aardig meegenomen!
Klant is koning voor jou: je werkt dan ook al jouw installaties af tot in het kleinste
detail.
Beschik je over een GI, GII en cergamonteurcertiﬁcaat? Dat is een extra troef!

Waar zorgen wij voor?
Techbox staat voor een ambitieuze werkomgeving binnen een groeiend maar stabiel
bedrijf.
Je komt terecht in een tof team met gemotiveerde collega's die je met open armen
zullen ontvangen.
techboxbe6025.webhosting.be/nl/vacatures/vacatures/vacatures-technieker/vacature-technieker-centrale-verwarming-sanitair
Je kan rekenen op een praktische opleiding om de kneepjes van het vak

te leren.
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Jouw kennis en ervaring vertalen we graag in een samenwerking op basis van een
contract van onbepaalde duur, met een uitstekende verdienste en extralegale
voordelen.
Is deze vacature je op het lijf geschreven? Solliciteer dan snel via onderstaand
formulier.
Heb je nog vragen over deze vacature voor technieker centrale verwarming & sanitair?
Neem dan gerust contact op met Ilse Vannieuwenhuyse op 056 36 21 55. Zij
beantwoordt graag jouw vragen!
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