
Montagemedewerker

Het ClimaLevel systeem is uitgevonden in de jaren 80 in Duitsland. In de loop der jaren is dit systeem geoptimaliseerd tot hetgeen wat 

vandaag de dag het ultieme wooncomfort kan bieden. Door de groeiende vraag naar duurzame oplossingen in de installatietechniek is 

ClimaLevel Nederland B.V. in 2007 opgericht en richt zich op de advisering, engineering en montage van de ClimaLevel systemen. Door 

ontwikkeling van het ClimaLevel systeem is sinds 2017 ook de dunne variant TripleVox beschikbaar. Sinds 2020 zijn de systemen Clima-

Wand en OptiWand beschikbaar voor bestaande bouw. Daarnaast biedt PrOxygen de mogelijkheid de lucht in gebouwen te zuiveren.

Vanuit ons kantoor werken installateurs en ingenieurs nauw samen om het ClimaLevel systeem succesvol te implementeren en voor 

optimale klimaatoplossingen te zorgen. Zo kunnen onze ingenieurs de gewenste werktekeningen, hydraulische schema’s en bouwtech-

nische adviezen op maat ontwikkelen en middels een projectmap uitleveren. Onze ingenieurs zorgen verder voor een complete bege-

leiding, oplevering en de juiste service achteraf! ClimaLevel Nederland B.V. beschikt over alle benodigde certificaten en gelijkwaardig-

heidsverklaring!

Heb jij twee rechterhanden en heb je affiniteit met de bouwnijverheid, met name vloerverwarming 
en klimaatsystemen? Kun jij zelfstandig werken en is overleggen geen probleem voor jou? Wacht dan 
niet langer en neem contact met ons op.

Wat wij je bieden:
 Een fulltime job (40 uur).

 Een klein team medewerkers wat werkzaam is in duurzame technieken in hoofdzakelijk luxe woningen en villabouw.

 Een eigen montageauto. 

 Een gedegen salaris wat past bij de functie, leeftijd en ervaring.

Wat wij je bieden:
 Een fulltime job (40 uur).

 Een klein team medewerkers wat werkzaam is in duurzame technieken in hoofdzakelijk luxe woningen en villabouw.

 Een gedegen salaris wat past bij de functie, leeftijd en ervaring.

 Een eigen serviceauto.

 Veel vrijheid in het indelen van jouw werkweek.

Tevens hebben wij een vacature voor een servicemonteur

Ben jij diegene met verstand van warmtepompen of wil je dat graag leren, heb je affiniteit met techniek, met name verwarming, koeling, 

regelingen en ventilatie. Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Je leeftijd vinden wij minder belangrijk, een goede inzet en verantwoordelijkheidsgevoel is des te belangrijker.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan nu een e-mail met jouw motivatie en cv naar info@climalevel.nl 


