
 

 

 

Service Support 
Industriële koeling 

Over ons 

Cooling, our nature!  Sabcobel is  een familiebedrijf actief in de koeling en streeft continu naar een groene 

oplossing op maat. In onze installaties leggen we de focus op het gebruik van natuurlijke koudemiddelen en 

optimaal energieverbruik en dit telkens in nauwe samenwerking met onze klanten. Onze werknemers (the 

cool people of Sabcobel) zijn van cruciaal belang om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

Om onze service afdeling in onze hoofdzetel te Sint-Niklaas te versterken, zijn wij op zoek naar een Service 

Support. 

Jouw takenpakket 

Als Service Support vervul je volgende rollen: 

Expert 

 Je lost probleemloos technische storingen op voor klanten en je laat zien hoe onze 

koelinstallaties de klant zijn proces productiever, betrouwbaarder en duurzamer kan maken. 

 Je bouwt partnerships uit, waarmee je snel complexe problemen kan oplossen. 

 

Be the coach... 

 In deze rol vorm je techniekers om tot zeer deskundige troubleshooters.  

 Je inspireert en motiveert teamleden om hun talent te laten groeien en houdt het gewenste 

resultaat voor ogen. 

 

Commerciële flair 

 Uw relaties met klanten zijn cruciaal om Sabcobel in de markt van de industriële koeling op de 

kaart te plaatsen.  

 Je herkent de noden van de klant en weet deze te vertalen naar voorstellen in de vorm van 

onderhoudscontracten of services. 

 



 

 

  
 

 

Profiel 

Je genoot een opleiding klimatisatie, koeltechnieken, elektriciteit of elektromechanica of bent gelijkwaardig 

door ervaring. Daarnaast beschik je over volgende competenties: 

 Minimaal 7 jaar ervaring met industriële koelinstallaties als chillers, DX- en pompsystemen op 
NH3, CO2 en glycol. 

 Service- en klantgericht 
 Communicatief sterk  
 Passie voor techniek 
 Kennis Frans is een plus 

 
 

Ons aanbod 

Een uitdagende  functie met opleidings- en doorgroeimogelijkheden in een stabiel familiebedrijf met korte 
communicatielijnen. 

Ben jij de specialist met dat tikkeltje meer? Solliciteer nu! 

Succes… en, wie weet, tot binnenkort! 

Stuur jouw motivatie en CV door naar jobs@sabcobel.be t.a.v. Els De Koninckx (HR Manager). 

  

 


