
                                                
  
   
 
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:  
 

                  Product Application Manager VRF Warmtepompen 

Functieomschrijving en doelstelling 

In deze nieuwe functie profileer je je als dé specialist voor de correcte toepassing van ons 
kwaliteitsvolle gamma VRF warmtepompen. Het betreft een zeer gevarieerde combinatie tussen 
technische en commerciële aspecten. Dankzij jouw begeleiding worden onze producten op de 
meeste optimale manier toegepast en leveren daardoor met de hoogste energie-efficiëntie, het 
hoogste comfort met maximale betrouwbaarheid. Deze begeleiding vindt zowel intern als extern bij 
de installateur als op werf plaats, dit voor geheel België. 

Je helpt en ondersteunt het sales team bij het selecteren en adviseren van oplossingen op maat en 
geeft zeer specifiek advies aan onze klanten installateurs. 

Je bewaakt de technische toepassing en kwaliteit van onze producten en zet preventieve acties op 
touw voor product of toepassing verbeteringen in afstemming met de leverancier en producent.  

Tot slot stel je de gegevens voor trainingen samen en verzorg je specifieke technische opleidingen 
aan onze klanten. Je werkt nauw samen met je collega’s product managers, en maakt deel uit van het 
sales team. 

Profiel 

• Je genoot een hoger technische opleiding in klimatisatie, elektromechanica en/of 
hernieuwbare energie, waarbij je kennis hebt opgebouwd van koel- en 
verwarmingstoepassingen. 

• Je hebt een eerste ervaring achter de rug (minimaal 3 jaar) binnen de HVAC sector 
• Je bent uitermate geboeid door het technische luik van klimatisatie en beschikt over 

creativiteit en gedegen kennis om de organisatie intern en extern te ondersteunen. 
• Je bent ondernemend, assertief en een ware teamplayer 
• Je werkt en denkt oplossings-, klant- en marktgericht 
• Je kan je verplaatsen in de wereld van de HVAC installateur 
• Je communiceert vlot in het Nederlands, beschikt over een goede kennis van het Frans of 

bent bereid tot het volgen van een, door de onderneming georganiseerd, intensief Frans 
taalbad. Verder begrijp je Engelstalige technische handleidingen. 

• Je werkt vlot met de MS Office applicaties, voornamelijk Excel en PowerPoint. 
• Je woont in de regio met een maximale verplaatsingstijd van 45minuten 

 



                                                
  
   
 
 

Aanbod 

We bieden je een contract voor onbepaalde duur. We verwelkomen je 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. Onze 
appreciatie voor jouw talent blijkt uit een marktconform salaris, een representatieve bedrijfswagen, 
maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering. Je beschikt over 32 vakantiedagen en komt 
terecht in een organisatie met respect voor de work-life balance. 

Interesse? Bezorg snel jouw motivatie met CV: Thercon NV - Angélique Claeys – Kontichsesteenweg 
52 te 2630 Aartselaar of via jobs@thercon.be 


