
 
 
 

De Viessmann Groep is een van de belangrijkste internationale producenten van verwarmings-, 
industriële en koelsystemen. Dit familiebedrijf, opgericht in 1917, heeft meer dan 12.000 werknemers 
en de omzet van de groep bedraagt € 2,25 miljard. 
 
Viessmann Refrigeration Solutions is een toonaangevende Europese fabrikant van innovatieve 
koeloplossingen voor de levensmiddelendetailhandel, de foodservice en andere segmenten binnen 
de commerciële koeling. Het uitgebreide product- en serviceportfolio omvat koel- en vriesmeubels, 
koel- en vriescellen, accessoires en diensten. Meer dan 800 professionals in de productielocaties in 
Duitsland en Finland leveren hoogwaardige koelproducten en jarenlange expertise in commerciële 
koeling. Van lokale verkoopkantoren in 18 landen krijgen de klanten uitgebreide koeloplossingen uit 
één hand.  
 
Technicus/Supervisor  
 
We versterken ons installatieteam met een ervaren technicus die in staat is om op een productieve 
manier met monteurs samen te werken en een krachtige leeromgeving te creëren. 
Je maakt deel uit van het team van Viessmann Refrigeration Systems Benelux in Amersfoort en werkt 
voornamelijk op locatie in de Benelux. 
 
Je hoofdverantwoordelijkheden: 
 

• Installatie van koelcellen en -meubels 
• Verantwoordelijk voor de taakopdracht ter plaatse 
• Coaching van monteurs 
• Service activiteiten  
• Herstelwerkzaamheden  
• Vraagbaak voor technische vragen 

 
Je sterke punten: 
 

• Een ervaren allround technicus  
• Gekwalificeerd elektricien, gediplomeerd koeltechnicus is een pré 
• Vermogen om aandacht te besteden aan het individu en aan de resultaten van het team 
• Vloeiend in het Nederlands, professionele werkvaardigheden in het Engels, Duits is een pré 

 
Wat we kunnen bieden: 

• een interessante en uitdagende rol in een groeiende, klantgerichte internationale onderneming  
• een centrale positie met verschillende mogelijkheden om mee te bouwen aan het succes van 

de organisatie 
• om een belangrijk deel van een klein team te worden, met ons te leren en zich verder te 

ontwikkelen 

Ben je klaar voor deze uitdaging?  

De rol is een fulltime functie die begint zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. 

Als je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur ons dan uiterlijk 29 februari je CV en een 
motivatiebrief inclusief salarisverwachtingen via LinkedIn-link. Let op: we zullen de interviews al 
voor de vervaldatum beginnen.  
 
Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met Henk Vroom (MD Benelux) op +31 65147 
0822 of Maria Karvonen (HR BP) op +358 4578 756970.  

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B31651470822&hl=en&authuser=0
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B31651470822&hl=en&authuser=0

