
 

 

DE WIT datacenterkoeling B.V. is een onderneming die met veel enthousiasme en passie voor de 

huidige techniek, koel- en airconditioning apparatuur levert aan de professionele installateur, 

adviesbureau of eindgebruiker. Het is een bedrijf met een platte organisatiestructuur. Wegens de 

groei van onze orderportefeuille zijn wij in onze organisatie zijn op zoek naar een: 

 

Servicemonteur 

 

Als servicemonteur ben jij de technische vertegenwoordiging van het bedrijf, want jouw persoonlijke 

aanpak en uitstraling bepalen mede de beoordeling van het bedrijf. Je verzorgt als servicemonteur 

het totale pakket: van het inbedrijfstellen van nieuw geleverde installaties tot en met het onderhoud 

op alle soorten installaties. Ook los je eventuele storingen op aan de systemen en vervul je een rol als 

adviseur naar de klant. Het werk richt zich voornamelijk op klimaatbeheersing datacenters . 

In principe werk je zelfstandig, maar daar waar nodig kun je altijd een beroep doen op het hechte 

team van collega's. 

 

Functieomschrijving: 

Inbedrijfstellen van nieuwe installaties 

Uitvoeren preventief en correctief onderhoud aan koeltechnische installaties 

Oplossen van storingen 

Je verzorgt je eigen (f-gassen) administratie 

 

Functie-eisen: 

Een afgeronde MBO opleiding, aangevuld met de nodige applicatiecursussen 

Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

In bezit van F- Gassen certificaat of bereid dit te halen, VCA en rijbewijs B 

Afkomstig uit omgeving driehoek Amersfoort – Utrecht – Apeldoorn 

Ervaring met klimaat- en/of airconditioning (koel)installaties 

Meet & regeltechnische kennis is een pré 

 

Wij bieden: 

Een prettige en dynamische werkomgeving, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

Er is veel ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid nemen 

Een snel groeiende organisatie met persoonlijk toekomst perspectief 

De communicatielijnen zijn kort en de sfeer is informeel 

Een gezonde dosis humor wordt bij ons zeer gewaardeerd 

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie? 

Neem contact op met André Zweverink: 033-7600217 

Sollicitaties ontvangen we graag per mail: a.zweverink@dewitdatacenterkoeling.nl 


