
 

 

Service Technicus Klimaattechniek 
 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging met veel verantwoordelijkheid, afwisseling, maar ook 
vrijheid? Ben jij in staat om gebouw gebonden installaties in topconditie te houden? Heb je 
ervaring als servicetechnicus in de Klimaattechniek ? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Bij Klik Klimaattechniek zijn we op zoek naar versterking binnen ons Serviceteam voor de functie  

Service Technicus Klimaattechniek. 

 

Klik Electro- en Klimaattechniek is een informeel (met korte communicatielijnen), innovatief, 
professioneel en snel groeiend landelijk installatiebedrijf. Voornamelijk actief in de utiliteitsbouw 
door middel van het leveren en onderhouden van complete installaties. Wij zijn toekomstgericht 
en bieden je opleidingsmogelijkheden voor groei en persoonlijke ontwikkeling. 

 

In deze rol als Service Technicus Klimaattechniek ben je verantwoordelijk voor het oplossen van 
storingen en het onderhouden van centrale verwarming- en klimaatsystemen, luchtbehandeling- 
en airconditioningsystemen, gas- en stookinstallaties en meet en regeltechniek voornamelijk 
binnen de Utiliteit. 

Jouw verantwoordelijkheden: 

• Je voert geplande onderhoudswerkzaamheden aan diverse (gebouw gebonden) installaties 
adequaat uit. 

• Je lost storingen vakkundig op. 
• Je signaleert afwijkingen aan installaties en draagt oplossingen voor verbetering aan. 
• Je maakt duidelijke en overzichtelijke rapportages van de uitgevoerde werkzaamheden. 
• Je bent de schakel tussen de opdrachtgever/gebruiker en de afdeling. 
• Je bent mede verantwoordelijk voor meet en regeltechniek binnen de afdeling Service en 

fungeert als vraagbaak voor je collega's 

Wat jij meebrengt? 

• Mbo (werktuigbouwkunde of Klimaattechniek) niveau 4. 
• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in een vergelijkbare functie. 
• Vakdiploma’s: Servicetechnicus, PO-certificaat en SCIOS erkenning of bereid dit op korte 

termijn te behalen. 
• Gecertificeerd op het gebied van F-Gassen, bij voorkeur categorie I, is een pré. 
• Ervaring met Meet- en Regeltechniek is een pré. 
• Je bent goed in staat je eigen werk efficiënt in te delen. 
• Je bent communicatie vaardig en weet je collega’s op een coachende manier te motiveren. 
• Je bent enthousiast, flexibel en leergierig en je houdt van aanpakken. 
• Je hebt een no nonsens mentaliteit. 
• Bereidheid om deel te nemen aan storingsdiensten. 
• Rijbewijs B. 
• VCA-VOL diploma is een pré. 

 

Interesse? 

Wil jij meer informatie over deze vacature neem dan snel contact op telefoonnummer 020-696 
6885 per email via mailto:werkenbij@klikbv.nlof neem contract op met Dick Petersen op 06 - 53 
724 281 dick.petersen@experts4you.nl. 
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