
 

 

 

Service Technieker (Engineer) 
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. 

We zijn op zoek naar een fijne, ervaren collega om onze service ploeg te vergezellen. 

Jouw takenpakket 

Als Service Technieker (Engineer) vervul je volgende rollen: 

 

Technisch Expert 

 Je verhelpt volgende types storingen: 

 Mechanische storingen en voert in dit kader koeltechnische handelingen uit. 

 Regeltechnische storingen op instrumentatie en PLC (Siemens). 

 Elektrische storingen. 

 

Huisvader 

 Je bent verantwoordelijk voor een aantal installaties in jouw regio. Naast het oplossen van 

storingen, verzorg je het preventief onderhoud ten einde storingen te beperken. 

 Als service technieker heb je vaak in contact met de klant en ben je het gezicht van Sabcobel. 

Hierdoor bouw je een vertrouwensrelatie op, waarbij de klant veel belang hecht aan jouw 

advies. M.a.w. je informeert niet enkel, maar adviseert mogelijke verbeteringen.  

 

Coach 

 In deze rol help je collega’s bij complexe storingen en deelt je kennis met hen. 

 Je blijft zelf leergierig en je wil je kennis steeds bijschaven. 

 

 



 

 

  
 

 

Profiel 

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

door ervaring. Daarnaast beschik je over volgende competenties: 

 Minimaal 5 jaar service ervaring op  industriële koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen:: 
o NH3: pompsystemen en chillers (glycol of CO2 als secundaire koudedrager) 
o CO2: DX, pomp- of cascade systemen 
o Propaan: chillers 

 Service- en klantgericht 
 Leergierig 
 Passie voor techniek 

 
 

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). 

  

 

mailto:jobs@sabcobel.be

