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CTS BeNeLux, dochtermaatschappij van het Duitse CTS GmbH is gespecialiseerd in ontwerp, verkoop,
inbedrijfstelling en dienst na verkoop van klimaattestapparatuur, corrosietestapparatuur, ontvochtigingen bevochtingingstoestellen voor de industrie.
Voor onze vestiging in Aalst zijn wij op zoek naar een

External Service Engineer
Jobinhoud
•
•
•
•

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van preventief onderhoud en herstellingen aan diverse
installaties.
Hiernaast werkt u ook mee aan de opbouw van nieuwe installaties.
U stelt duidelijke servicerapporten op en zorgt voor de verdere administratieve afhandeling van uw
projecten.
U bent hoofdzakelijk werkzaam in België maar ook Luxemburg en Nederland behoren in mindere
maten tot uw werkgebied.

Gewenst profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U genoot een hogere technische opleiding in de richting koeltechniek of klimatisatie.
U bent analytisch ingesteld.
U bent in het bezit van een Certificaat Koeltechniek niveau I of ben bereid dit te behalen.
U hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en beheerst voldoende Frans, Engels en/of
Duits.
U kan vlot werken met de computer. • U hebt een goed technisch inzicht, zowel voor elektriciteit
als mechanica.
U hebt inzet en zin voor verantwoordelijkheid.
U kan ordelijk, gestructureerd en zelfstandig werken.
U hebt een sociaal open karakter en kan vlot en klantgericht communiceren.
U woont bij voorkeur binnen een straal van 40km rond Aalst.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Wij bieden u een uitdagende job met een grote zelfstandigheid.
Een aangename werksfeer in een open bedrijfsklimaat.
Opleiding door ervaren medewerkers in binnen- en buitenland.
Een grote afwisseling in de uit te voeren taken.
Goede verloning, in overeenstemming met uw opleiding en ervaring.
Volledige, professionele uitgeruste servicewagen, laptop, smartphone, GPS.

Hoe solliciteren
Uw sollicitatie en CV kan u per mail sturen naar service@ctsbenelux.be of per post naar
CTS BeNeLux
Dienst HR
Wijngaardveld 2G
9300 Aalst

