
  

                                                  
 
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. 
 
 

                                      Junior koeltechnicus 

voor gecombineerde binnen- en buitendienst met een vast werkrooster én 
bediendecontract 

 
 
Functieomschrijving 
In deze nieuwe functie zijn we op zoek naar een gedreven medewerker in een gecombineerde binnen- 
en buitendienstfunctie op de afdeling after-sales.  
Je doorloopt eerst een intensieve opleidingsfase waarbij je door ervaren collega’s én on the job alle 
aspecten van de functie zal aanleren. In deze fase zal je ongeveer 50% binnendienst en 50% 
buitendienst hebben. 
Eens je degelijk opgeleid bent, word je zelfstandig ingezet voor het uitvoeren van technische 
interventies, onderhoud en herstellingen bij de klant-installateur en/of op werven - en dit over gans 
België. Deze buitendienstwerkzaamheden zullen ongeveer 70% van je werktijd in beslag nemen. Je 
werkt en denkt proactief na om de goede reputatie en de hoge kwaliteitsstandaard van onze 
producten te bewaken. 
Verder zal je ook een aantal binnendienstactiviteiten uitvoeren (30% van je werktijd). Dit stuk bestaat 
uit enerzijds de telefonische ondersteuning van de klant-installateur waarbij je zoekt naar een 
oplossing voor een technisch vraagstuk. Anderzijds voer je kwaliteitscontroles uit op onze toestellen 
in het atelier.  
Je werkt nauw samen met je 6 collega’s van het technische team, en rapporteert en wordt aangestuurd 
door het hoofd van de after-sales afdeling.  
 
 
Profiel 

 Je bent schoolverlater of hebt een eerste werkervaring achter de rug in een soortgelijke functie 

 Je bent op zoek naar een stabiele job met regelmatige werkuren 

 Je houdt van afwisselend en fysiek werk, en steekt graag de handen uit de mouwen  

 Je beschikt over een TSO diploma “koel- en warmtetechniek” of bent geschoold koeltechnicus 

 Beschik je nog niet over een koeltechnische certificering? Geen nood, dan kan je deze via 
Thercon behalen 

 Je bent gepassioneerd door koeltechniek en hernieuwbare energie 

 Je wil veel bijleren om een echte professional te worden in je vak 

 Je houdt ervan om in teamverband te werken en initiatief te nemen. Je draagt kwaliteit hoog 
in het vaandel 

 Je bent klant- en servicegericht, geduldig en luistervaardig 



  

                                                  
 
 
 

 Je communiceert zeer vlot in het Nederlands. Basiskennis Frans (vooral begrijpen) of de 
bereidheid tot het volgen van een door de onderneming georganiseerd intensief Frans taalbad, 
is noodzakelijk. Verder begrijp je Engelstalige technische handleidingen. 

 Je hebt een rijbewijs B en bent PC-vaardig (met een basiskennis van MS Office, inclusief 
Outlook) 

 
 
Aanbod 
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 bediendensalaris, aangevuld met een 
bedrijfsbestelwagen (type Renault Traffic of gelijkwaardig) mét tankkaart. De bestelwagen is eveneens 
bedoeld voor privégebruik. 
We bieden verder maaltijdcheques (8€), ecocheques, en groeps- en hospitalisatieverzekering aan. 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.  
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