
Service Engineer (industriële koeling) 
Industriële koeling 
Cooling, our nature!  

Een familiebedrijf in hart en nieren, zo mag je ons gerust omschrijven. Vandaag is 

inmiddels de derde generatie Coppens aan zet. We leggen een sterke focus op 

ecologie en digitalisering omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de toekomst is. 

Ook werknemerswelzijn is en blijft onze hoofdprioriteit. Bij ons werken, maakt jou 

deel van onze familie, de Sabcobel cool pack. Een hecht team van gedreven 

mannen en vrouwen die ’s ochtends bij hun gezin vertrekken om naar hun tweede 

familie op het werk te gaan.  

Het beste hebben we zelfs nog niet aangehaald, want jij kan deel worden van dit 

geweldige team. Wij zijn namelijk op zoek naar een service engineer om onze cool 

pack te versterken.  

Your part in our cool pack.  

Als Service Technieker (Engineer) vervul je bij ons verschillende rollen, aan jou om 

deze naar beste vermogen in te vullen:  

• Als technisch expert hebben storingen voor jou geen geheimen, ongeacht 

het type.  

• Je handelt zonder problemen mechanische storingen af met jouw 

koeltechnische kennis .  

• Regeltechnische storingen op instrumentatie en PLC (Siemens) los je 

zo op.  

• Elektrische storingen verhelp je alsof je op automatische piloot staat.  
 
 
 
 
 
 



 

• In je eigen regio fungeer je als huisvader over een aantal installaties.  

• Dit houdt in dat je het preventieve onderhoud van de installaties 

voorziet om zo storingen te beperken.  

• Je staat in nauw contact met de klant en bent dus ons visitekaartje.  

• Als vertrouwenspersoon van jouw klanten ben jij hun eerste adviseur.  

• Jij bent een coach in hart en nieren.  

• Bij complexe storingen ben je de eerste die jouw collega’s te hulp snelt 

om jouw kennis te delen.  

• Zoals het een goede coach betaamt ben je leergierig en steeds op 

zoek naar manieren om jouw kennis bij te schaven. 

Are we a match made in heaven?  

Even kijken, ben jij:  

• Een coole kikker op zoek naar een nieuwe uitdaging?  

• In het bezit van een opleiding klimatisatie, koeltechnieken, elektriciteit of 

elektromechanica of ben je een echte elektromechanicus door jouw 

jarenlange ervaring?  

• Een ervaren rot met reeds 5 jaar relevante ervaring op de teller met 

industriële koelinstallatie met natuurlijke koudemidellen zoals:  

• NH3: pompsystemen en chillers (glycol of CO2 als secundaire 

koudedrager. 

• CO2: DX, pomp- of cascade systemen  

• Propaan: Chillers   



• Sociaal en toch professioneel?  

• Een echte teamplayer met voeling voor koeling?  

• Helemaal mee met onze Sabcobel waarden?  

• Gepassioneerd door techniek?  

Join the cool pack!  

Heb jij zo’n 75% van deze vacature kunnen afvinken? Dan willen wij jou absoluut 

leren kennen! Stuur jouw motivatiebrief en cv door naar jobs@sabcobel.be t.a.v. Els 

De Koninckx (onze HR Manager van dienst). Wij contacteren jou zou snel mogelijk 

voor een persoonlijk gesprek.  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