
Binnen HSF Logistics vinden ruim 1300 gemotiveerde medewerkers volop uitdaging in een markt die voortdurend in beweging is. HSF 

Logistics biedt � exibele oplossingen voor de complete logistieke keten, met name op het gebied van kwetsbare geconditioneerde goe-

deren. Transport vormt daarin de basis. Op- en overslag, voorraadbeheer, verpakken, etiketteren, orderpicking, crossdocking, reinigen en 

servicen van bedrijfswagens, emballagesystemen, tracking-and-tracing en heldere management-informatie maken onze dienstverlening 

compleet. Vanuit onze Europese vestigingen en samen met onze logistieke partners houden we de logistieke processen van onze klanten 

voortdurend onder controle.

Voor de vestiging in Nijmegen zijn wij op zoek naar een:

Servicemonteur Koeltechniek (fulltime)
Functie-informatie
Als servicemonteur koeltechniek ga je in onze garage werken aan de koelmotoren van de koeltrailers, hierbij hoort onder andere: het 

verrichten van onderhoudsbeurten, reparaties, servicediensten en F-gassen keuringen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het signa-

leren van afwijkingen en gebreken aan de koelmotoren. Je verzorgt ook de administratie van deze werkzaamheden, zoals het vastleggen 

van de benodigde uren en het bestellen van gebruikte en benodigde onderdelen. Je werkt van maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 

16:30 uur en kan ook worden opgenomen in de bezetting van de storingsdienst om technische ondersteuning te verlenen aan de 

organisatie.

 

Pro� elschets
   Je beschikt over een afgeronde en relevante MBO opleiding (bijvoorbeeld Koel- en klimaattechniek of Koudetechniek);

   F-gassen Categorie 1 is een pré;

   Je bent analytisch en nauwkeurig;

   Je hebt een goede (mondelinge) beheersing van de Nederlandse taal;

   Je bent woonachtig in de omgeving van Nijmegen;

   Je beschikt over in ieder geval rijbewijs B, rijbewijs C is een pré.

Wij bieden
   Een passend salaris conform opleiding, werkervaring en de CAO;

   Een uitdagende functie in een gezonde en groeiende organisatie;

   Een gemoedelijke en collegiale werkomgeving;

   Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve zorgverzekering, een � etsplan, een actieve personeelsvereniging en   

           nog veel meer!

 

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature?

Je kan C.V. met motivatie sturen naar hrmnijmegen@hsf.nl 

 

 


