
Doelgroep Beroep Vestiging

Start een geweldige en uitdagende carrière bij TROX.

Bij TROX bouwen we namelijk geen luchtkastelen. We verkopen wél lucht, gezonde lucht. Daar zijn we namelijk de beste in. Al meer dan 70
jaar. 

Service Technician
Service technieker, HVAC technieker, Service Technician. Er zijn genoeg mooie namen voor. Maar het belangrijkste is natuurlijk wat je gaat doen.

Eén ding is alvast duidelijk: dankzij jou zullen de mensen alleszins niét in de kou zitten.

Doen:

Als medewerker binnen ons departement Service sta je in voor de inbedrijfstelling van onze TROX-systemen:

› programmeervoorbereiding, montagehandleiding voor de klant

› uitvoering, implementatie op locatie

› rapportbewerking

› onderhoud van installaties, bijv. luchtbehandelingskasten, brandkleppen, filtervervanging, labo-ventilatieregeling

Kunnen:

Je hebt een diploma op zak in een technische richting. Ervaring in de HVAC-sector (Verwarming – Ventilatie – Klimaattechniek) is een mooi pluspunt. Je kan je vlot
uitdrukken in het Nederlands en het Frans.

Dat jij alles op alles zet voor de tevredenheid van de klant, vinden wij bewonderenswaardig. Samen met jouw probleemoplossend vermogen en je hands-on mentaliteit
kunnen we de klanten écht blij maken.

Krijgen:

We bieden een interessante en uitdagende job aan, een hoge mate van autonomie en dit in een dynamisch bedrijf.

Onze collega’s beamen dat het hier fijn werken is. Iedereen kent elkaar.

Naast een competitief salaris bieden wij een aantrekkelijk pakket aan voordelen zoals een firmawagen, maaltijdcheques, eco-cheques, een DKV
hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering. Verder krijg je een GSM, een GSM abonnement en een laptop ter beschikking. En wie zegt nee tegen 32 dagen
verlof?

Het betreft een job met een contract van onbepaalde duur op voltijdse basis.

Zeg jij volmondig: ja, ik wil?

Aarzel dan niet om jouw curriculum vitae samen met je motivatiebrief per mail te sturen naar: TROX Belgium – ter attentie van Mevr. Stefanie Standaert – 
stefanie.standaert@troxgroup.com
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