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Ben jij de energieke Service Engineer Air To Water Heat Pumps die wij zoeken?
Mitsubishi Electric werkt aan jouw toekomst. Decennia lang zijn we wereldtop in duurzame klimaattechniek. En daar
zijn we bijzonder fier op. Vandaag blijven we het verschil maken met innovatieve en energiezuinige warmtepompen,
airconditioners en klimat.
Onze passie en expertise delen we graag met studiebureaus, architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties,
bouwondernemingen, retail, Industrie, ICT-leveranciers en particulieren.
En met jou!
Draag ook jij het klimaat een warm hart toe? Barst je van de energie en zoek je een boeiende uitdaging? Bouw dan
samen met ons een mooie toekomst uit. Voor onze vestiging in Loppem zoeken we nog een enthousiaste Service
Engineer Air To Water Heat Pumps.
Iets voor jou?
Wat houdt je job in?





Je maakt deel uit van het Technical Team.
Je biedt permanent technische ondersteuning en advies aan onze partners.
Je bent verantwoordelijk voor de herstellingen en onderhoud van onze Lucht/Water warmtepompen.
Je geeft op regelmatige basis technische opleidingen aan onze partners.

Welk profiel heb jij?









Je beschikt over een master in de industriële wetenschappen of een bachelor elektromechanica of
gelijkwaardig door ervaring.
Je beschikt over een koeltechnisch certificaat.
Je beschikt over een degelijke technische kennis en hebt een groot inzicht in de werking van lucht/water
warmtepompen. Je (her)kent elk onderdeel, de functie en mogelijke defecten, deels na een interne
opleiding over onze producten.
Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.
Je bent klantgericht, flexibel en communicatief.
Je bent bereid om je veelvuldig te verplaatsen.
Je kunt een technisch complexe materie snel analyseren en helder uitleggen.

Wat hebben we je te bieden?





Een boeiende job in een groeiend bedrijf met innoverende hoogwaardige producten in de energiesector.
Een openwerksfeer in een jong en dynamisch team.
Een aangename werkruimte.
Een mooi verloningspakket met extralegale voordelen.

Ben je klaar voor deze uitdaging?
Stuur je cv naar Mitsubishi Electric Europe BV, t.a.v. Sandra Delbol, Autobaan 2, 8210 Loppem of mail het naar
sandra.delbol@meb.mee.com
Voor bijkomende inlichten, bel 050 55 60 04 (Sandra Delbol)

