Join us!
Functieomschrijving
Trane Belgium is een toonaangevende leverancier die al sinds 1885 oplossingen aanbiedt voor de koeling,
verwarming, ventilatie en airconditioning voor commerciële en industriële toepassingen. Trane Belgium volgt niet
alleen de industriestandaarden: wij definiëren ze.

Technical Support Engineer

Voor de versterking van ons team in de hoofdzetel te Oudergem zijn wij op zoek naar een :
Technical Support Engineer
De Technical Support Engineer is een ervaren technisch expert.
Je krijgt een interne opleiding om het volgende takenpakket uit te oefenen:

•
•
•
•
•
•
•

Je zorgt voor de opvolging en coordinatie van de turnkey en rental projecten.
Je ondersteunt het commercieel team bij speciefieke projecten.
Je volgt de garantie gevallen op.
Je bent de technische referentiepersoon om een efficiënte en technische ondersteuning te
verzekeren, zowel aan de medewerkers van TRANE als aan de klanten.
Je beantwoordt telefonisch of via mail de technische vragen van onze klanten.
Je maakt deel uit van het Service team en vergadert wekelijks om informatie uit te wisselen.
Je werkt in een B2B omgeving.

•
•
•
•
•
•
•

Je bent tweetalig en hebt kennis van het Engels.
Je behaalde een master of bachelor diploma elektromechanica.
Je hebt ervaring in HVAC en in project opvolging.
Je bent een “problem solver”.
Je bent administratief sterk en gaat systematisch te werk.
Je functioneert in team maar dit met de nodige zelfstandigheid.
Je bent klantgericht.

Profiel

Aanbod
Wij bieden een uitdagende, voltijdse functie in een dynamisch bedrijf. Je zal genieten van een specieke opleiding
om jouw werk goed te kunnen uitvoeren. In ruil voor je inspanningen ontvang je een aantrekkelijk loonpakket
aangevuld met extra legale voordelen en kansen om jezelf verder te ontplooien.

Contact
Voor meer informatie of een sollicitatiegesprek, neem gerust contact op.
Email: o.devroye@tranebelgium.com
Tel: +32 499 51 78 54

