
 

 

 

Senior Refrigeration Mechanic  

Ervaren monteur - commerciële 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 – Senior Refrigeration Mechanic - om onze montage-ploeg te versterken. 

Jouw takenpakket 

Als Senior Refrigeration Mechanic stuur je een team van 2 à 3 Refrigeration Mechanics aan en ben je verantwoordelijk voor 

de oplevering van een kwalitatieve installatie binnen de vooropgesteld planning en marktstandaarden. 

Hierbij een greep uit jouw takenpakket: 

 Coachen van de Refrigeration Mechanic(s);  

 Je overlegt vorderingen/moeilijkheden met betrekking tot de installatie met de Site Manager (evt. Project 

Manager) met het oog op optimale resource- en materiaalplanning van het project; 

 Je bewaakt de orde en netheid op de werf, de werfcontainer en de bestelwagens; 

 Je beheert de voorraad van de bestelwagen; 

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse correcte registratie van jouw tijd door middel van het 

correct "tikken" op de juiste momenten (GeoDynamics) 

 Je leeft de veiligheidsvoorschriften van de klant na en bent verantwoordelijk voor het invullen van de LMRA.  

 In dit alles streef je efficiëntie en effectiviteit (“kostefficiëntie) maximaal na 

Profiel 

Je genoot bij voorkeur een opleiding koeltechnieken (7e jaar), elektriciteit of elektromechanica of bent gelijkwaardig door 

ervaring. Daarnaast beschik je over volgende competenties:  

 Kennis en/of ervaring van CO2-installaties is een plus. 

 Kennis van elektriciteit is een nice to have.  

 Hands-on 

 Flexibel 

 Passie voor techniek 
 
 

 

  



 

 

 

 

Ons aanbod 

Een gevarieerde functie in een stabiel familiebedrijf met korte communicatielijnen. 

Ben jij hands-on en gepassioneerd door koeltechniek? 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).  
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