
 

 

 

Service Teamleader 

Regio Waasland (Sint-Niklaas) 

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 vestiging te Sint-Niklaas te versterken, zijn wij op zoek naar een Service 

Teamleader. 

Jouw takenpakket 

Als Service Teamleader rapporteer je  aan de Operations Manager en ben je verantwoordelijk voor volgend 

takenpakket: 

 Je bent verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de Service Afdeling in Vlaanderen 

en dit zowel voor de commerciële als de industriële koeling. Door middel van een consistente 

opvolging van KPI’s bewaak je de openstaande interventies, de afmeldingen van storings- en 

onderhoudswerkzaamheden, de facturatie,… 

 Je stuurt de Service-afdeling aan en weet met jouw dynamisme en enthousiasme een positieve 

spirit te houden in jouw afdeling. De aansturing betreft zowel de back-office in Sint-Niklaas 

alsook de Service Techniekers op de baan.  

 In nauwe samenwerking met de Service Dispatcher denk je mee over een efficiënte planning 

van de Service Techniekers in functie van de inkomende interventies en rekening houdende 

met de gemaakte SLA’s met de klanten(groepen). In geval van afwezigheid van de Service 

Dispatcher neem je tevens de planning van de interventies voor jouw rekening. 

 Je bent op de hoogte van de contractuele afspraken met de diverse klanten en waakt erover 

dat deze afspraken worden nagekomen. Daarnaast ben je alert voor het detecteren en 

signaleren van eventuele afwijkingen op de contractuele afspraken. 

 In samenwerking met de Sales afdeling bereken je de onderhoudscontracten en waak je over 

de planning ervan.  

 Je streeft naar een lange termijnrelatie met klanten, maar kan diplomatisch en sterk uit de 

hoek komen in geval van discussies met klanten en/of indien gemaakte afspraken door de 

klant niet worden nagekomen.. 

  



 

 

 

 

Profiel 

Je beschikt over minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 

Je hebt bij voorkeur affiniteit met (koel)techniek of je hebt alleszins een technische leergierigheid om kennis 

van koelinstallaties te verwerven.. 

Vereiste competenties: 

 Je bent een ware people manager en weet als geen ander om jouw team te sturen en te 

motiveren. Teamwork makes the dream work! 

 Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans en 

bent in staat om goede relaties uit te bouwen met de Service Techniekers èn klanten.  

 Administratieve taken schrikken jou niet af, weliswaar integendeel, en je bent zeer 

plichtsbewust in het opvolgen van jouw administratie, de KPI’s,… 

 Je bent organisatorisch sterk om snel te kunnen schakelen in een zeer dynamische omgeving 

en voert in samenspraak met de Operations Manager verbeterprocessen binnen jouw afdeling 

door.  

 Je beschikt over kennis van Navision (of een gelijkaardig ERP-pakket) en vindt snel zijn weg in 

IT-toepassingen. 

 Je beschikt over een goede dosis assertiviteit en staat sterk in jouw schoenen.  

 Je kan je helemaal terugvinden in onze vier Sabcobel waarden: teamwork, eerlijkheid, passie en 

klantgerichtheid. 

 

Ons aanbod 

Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf met focus op de toekomst en kan rekenen op een 

marktconforme verloning aangevuld met extralegale voordelen.  

 

Interesse? Stuur dan snel jouw motivatie en CV door naar jobs@sabcobel.be t.a.v. Els De Koninckx (HR 

Manager). 
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