
                                                 
 

 Werken en ondertussen volledig kosteloos groeien tot  
gecertifieerd koeltechnieker? lees verder 

 
WIJ ZIJN 
Thercon, gevestigd in Aartselaar, is exclusief importeur van warmtepompen en aircosystemen 
van het Japanse topmerk General in de Benelux. Sinds januari 2016 is Thercon ook exclusief 
verdeler van Clivet- systemen voor klimaatregeling, verwarming, luchtzuivering en 
luchtverversing in België en Luxemburg. Onze doelstelling is een gezond en comfortabel 
binnenklimaat te creëren in woningen en kantoren. En dat op een milieuvriendelijke manier. 
De General- en Clivet-producten verdelen we via een netwerk van meer dan 400 installateurs. 
Stuk voor stuk ervaren, gedreven en competente vakmannen. Ze adviseren, installeren, 
onderhouden en herstellen met oog voor kwaliteit.  
Om ons jaarlijks groeiende marktaandeel verder uit te breiden en de activiteiten te 
ondersteunen, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega m/v:  
 
JIJ WILT 

 na je TSO studie niet langer meer op de schoolbank blijven?  
 boeiender werk doen maar hebt een duw nodig in de juiste richting? 
 aan het werk gaan of aan het werk blijven maar hebt toch veel honger om te groeien 

naar een hoger niveau? 
 deel uitmaken van een onderneming en ondertussen zonder kosten opgeleid worden 

tot koeltechnieker en ook nog certifiëren? 
 samen met een ervaren docent een - op jouw maat - gemaakt opleidingstraject ingaan? 
 50% van je tijd leren en de andere helft de onderneming, de producten, de job en jouw 

collega’s ontdekken? 
 leren, kijken, luisteren maar ook doen? 
 ondertussen voltijds verdienen? 

 
WIJ WILLEN 
Veel leergierigheid,  
passie voor hernieuwbare energie,  
liefde voor techniek, 
TSO diploma met goede basiskennis elektriciteit, 
ervaring mag maar moet niet, 
moedertaal Nederlands, 
rijbewijs B 
 
 
WIJ BELOVEN 
We bieden je een voltijds contract voor onbepaalde duur. Je komt terecht in een sterk 
groeiende, innoverende organisatie waar ruimte is voor initiatieven. Je maakt deel uit van een 
dynamisch team en kan rekenen op een degelijke interne opleiding en ondersteuning van 
ervaren collega’s. Appreciatie voor jouw talent blijkt uit een marktconform salaris, aangevuld 
met een bedrijfswagen (klasse VW Transporter of gelijkwaardig)  
Maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Je werkt 40u/week: 8.30u-12.15u & 
13u-17.15u en beschikt over 32 vakantiedagen. 
Interesse? Bezorg snel jouw motivatie met CV: Thercon NV - Angélique Claeys – 
Kontichsesteenweg 52 – 2630 Aartselaar of via jobs@thercon.be.  


