Heb jij kennis van proces koeltechniek en ben jij op zoek naar een functie waarbij je aan
uitdagende projecten werkt binnen een professionele organisatie?
Adviseur Koeltechniek m/v

Over Adviesburo Verhoef
Adviesburo Verhoef is een erkend adviesbureau op het gebied van koeltechniek, in verschillende
sectoren zoals groente en fruit en vleesverwerkende industrie. Het dienstenpakket van Adviesburo
Verhoef omvat het gehele gebied van haalbaarheid, technische omschrijving, engineering,
projectbegeleiding, oplevering, onderhoudsadviezen, etc. van koeltechnische installaties. Tot het
dienstenpakket behoort ook het verzorgen van milieuvergunningen en subsidietrajecten.
Adviesburo Verhoef biedt haar diensten aan in Nederland en internationaal.
Naast advisering op het gebied van koeltechniek, voert Adviesburo Verhoef studies uit naar
innovaties en eigen ontwikkelingen.
Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als adviseur koeltechniek ben je verantwoordelijk voor het objectief adviseren van klanten op
gebied van koeltechniek. Hierbij hoort ook het geven van advies omtrent vergunningen, wetgeving
en subsidie. Jij ondersteunt de klant bij het maken van de juiste keuzes, waarbij jij rekening houdt
met de eigenschappen van de klant. Tot jouw takenpakket behoren het uitvoeren van
haalbaarheidsonderzoeken, het opstellen van een plan van aanpak, technische omschrijvingen
opstellen, aanbestedingen, gunningadvies en projectbegeleiding tijdens realisatie. Daarnaast kun jij
ook tekeningen maken en kun jij bestek schrijven. Als adviseur ben je verantwoordelijk voor de
technische, financiële, contractuele en commerciële aspecten van de diverse projecten. Binnen
Adviesburo Verhoef zorg je voor het efficiënt en effectief uitvoeren van de projecten in binnen- en
buitenland. Het kan zijn dat reizen onderdeel uitmaakt van de functie.
Wat vragen wij van jou?











Een afgeronde hbo opleiding richting Proces (koel) Techniek of Natuurkunde.
Jij hebt kennis van thermodynamica of vergelijkbare praktische ervaring.
Je hebt affiniteit met koel- en vriesinstallaties.
Kennis van klimaat gebonden installaties is een pre.
Je hebt kennis van projectmanagement.
Jij gaat resultaatgericht te werk en hebt een commerciële instelling.
Jij bent communicatief vaardig en richt je op kwaliteit.
Woorden die jou omschrijven zijn flexibel en positief.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Je woont in de omgeving van Lochem.

Wat bieden wij jou?





Direct een contract bij Adviesburo Verhoef.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden en werken bij een innovatief bedrijf.
Een fulltime functie met veel vrijheid waarin je werkt aan uitdagende projecten.
Volop de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.

Informatie en sollicitatie
Match 4U verzorgt de werving voor Adviesburo Verhoef. Wij verzoeken je enkel en alleen via ons te
reageren. Ben jij de adviseur die wij zoeken? Wij ontvangen dan graag jouw motivatie en cv voor
deze functie. Je mag deze mailen naar info@match4u.nl. Voor vragen kun je contact opnemen op
het nummer 0573-250185.

