
 

 

 

Solution Architect Industriële koeling (fulltime)  

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.  

Gezien ons bedrijf in volle expansie is, zijn we op zoek naar een Solution Architect om onze afdeling Industriële koeling in 

Sint-Niklaas te ondersteunen. 

Jouw takenpakket 

Als Solution Architect rapporteer je  aan de Technical Director en ben je verantwoordelijk voor volgend takenpakket: 

• Het omzetten van de klantenbehoeften (of het lastenboek) naar een functioneel en technisch concept. Je vergelijkt 

tevens ROI en TCO berekeningen voor verschillende ontwerp-alternatieven. 

• Je voert site surveys uit om je ervan te verzekeren dat alle site-specifieke aandachtspunten gedocumenteerd zijn.  

• Je werkt – na afstemming van de voorgestelde oplossing met de Project Manager en Accountmanager -  een P&ID 

en een detail-ontwerp uit. 

• Je ondersteunt de BID Manager bij het samenstellen van de volledige offerte, de SWOT en de RiskLog en 

ondersteunt tevens de Accountmanager in klantenonderhandelingen.  

• Je werkt samen met de afdeling R&D en Engineering een portfolio van standaard modules voor onze oplossingen 

uit. 

 

Profiel 

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

  



 

 

 

 

Vereiste competenties: 

 Je beschikt over een brede algemene kennis van de technologieën en producten in de koudetechniek.  

 Je bent creatief en beschikt over een conceptueel sterk denkend vermogen.  

 Je bent luistervaardig en kan goed de behoeften van de klant inschatten en omzetten naar een concept.  

 Je bent analytisch en resultaatgericht. 

 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 a.i.). 
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