Zin in een nieuwe uitdaging? Word “Warscollega”!
Ben jij hands-on, ambitieus & gedreven, met een voorliefde voor een technisch product en zie
jij het zitten om ons team te komen versterken? Bij Warsco Units kom je terecht in een veelzijdig
familiebedrijf in volle groei. Door onze rijke geschiedenis zijn wij uitgegroeid tot specialisten in
de unitbouw in België en omstreken. Veelzijdig? Wij staan in voor het ontwerp, de productie,
de verhuur/verkoop, het transport, de plaatsing én de service voor onze units.
Graag willen wij onze Warsco-familie uitbreiden met enthousiaste en ambitieuze collega’s:

ERVAREN – medewerker sanitair (m/v/x)
Die steeds het hoofd koel houdt
Je staat in voor de volledige installatie van sanitair en cv* in de units. Dit doe je aan de hand
van technische plannen en volgens de toepasselijke normen en voorschriften.
Een greep uit jouw takenpakket:
* Ophangen en aansluiten van toestellen en accessoires
* Plaatsen van leidingwerk (koper en alpex)
* Installeren en aansluiten van CV-ketels en convectoren
* Installeren van warmtepomp-boilers
Door je kennis en ervaring ga je zelfstandig te werk en denk jij mee na over verbeteringen en
optimalisaties in onze sanitaire afdeling.

Jouw talent
✓
✓
✓
✓
✓

Je hebt een stabiele loopbaan opgebouwd en je kan terugblikken op een aantal jaren
relevante werkervaring. (A2 diploma of gelijkgesteld door ervaring)
Grondige vak- en materiaalkennis van sanitair
Kennis van koeltechnieken is een plus
Je bent een echte plantrekker en je gaat nauwkeurig te werk
Je bent positief ingesteld en bent ambitieus

Ons aanbod
✓
✓
✓
✓

Voltijdse tewerkstelling op lange termijn in een gezonde en groeiende onderneming
Doorgroeimogelijkheden!
Je werkt in vaste dagdienst in een aangename werkomgeving met toffe collega’s
Goede verloning op basis van de relevante kennis, vaardigheden en ervaring die je
meebrengt. Plus extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en ecocheques.

Solliciteren?
Interesse in deze job? Laat het ons weten via personeel@warsco.be en wij contacteren je.

