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3961 NM Wijk bij Duurstede
Tel. 0343 - 561 595

VacaTure

Door een gedegen samenwerking tussen de afdelingen kan IVL installaties ‘op maat’ leveren 
en door bundeling van de specialiteiten zijn wij in staat een compleet pakket aan te bieden. 
Het onderdeel bedrijfskoeling ontwerpt, levert en installeert alle soorten koel- en vriesin-
stallaties voor de levensmiddelenbranche, zoals fruitkwekerijen, vleeshandels, slagerijen, 
bakkerijen en voor supermarkten en horeca. Daarnaast ontwerpt, levert en installeert het 
bedrijf airconditioninginstallaties, klimaatkamers en luchtbehandeling- en ventilatiesyste-
men voor zowel bedrijven als particulieren. IVL heeft al vele projecten voor gerenommeerde 
bedrijven, instellingen en particulieren gerealiseerd; één van onze specialiteiten is fruitkoe-
ling ( hard fruit en zacht fruit ).   

1e Service-monteur Koeltechniek
afdeling bedrijfskoeling

als 1e Service-monteur koeltechniek wordt van u verwacht dat u de diverse onderdelen van een
koelinstallatie op de juiste wijze kunt monteren om zodoende een perfect werkende installatie te
creëren. Voor de functie van servicemonteur wordt van u verwacht dat u preventief onderhoud 
pleegt, storingen kunt verhelpen en reparaties kunt uitvoeren aan diverse koelinstallaties.  
Tevens kunt u zelfstandig kleine installaties monteren en in bedrijf stellen.  
Overleg met klanten is hierbij erg belangrijk. u vindt uw vak een uitdaging en u heeft een brede 
technische interesse en kennis. u bent in staat om uw kennis en vaardigheden over te brengen op 
uw jongere en/of minder ervaren collega’s.

Functie-eisen
• Een koeltechnische opleiding op MBO-niveau
• In het bezit zijn van een STEK-diploma
• Zelfstandige, flexibele en klantgerichte instelling
• Een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel
• Van afwisseling en diversiteit houden
• In het bezit zijn van een rijbewijs B

Wij bieden
Wij werken vanuit een geheel nieuw bedrijfspand en wij kunnen u een baan aanbieden in een 
modern en professioneel bedrijf. u krijgt de beschikking over een keurig ingerichte bedrijfswagen 
met navigatie en mobiele telefoon.

Reactie
Spreekt genoemde functieomschrijving je aan, stuur dan je sollicitatiebrief met CV aan Installatie-
bedrijf van Leeuwen BV, ter attentie van de afdeling P&O via a.van.rijn@ivl-vanleeuwen.nl of naar 
Keulenaar 11, 3961 NM  Wijk bij Duurstede. Voor verdere informatie over de vacature kunt u zich 
wenden tot de heer Hans van Leeuwen of Berry Zumbrink via telefoonnummer 0343-561595.


