
 
 

KOELTECHNIEKER 
 

 

SAMENVATTING 

Als koeltechnieker maak je deel uit van ons technisch team.  

Je staat er samen met je collega’s in voor alle koeltechnisch gerelateerde taken, zoals inspecties, 

onderhouden en herstellingen op onze container terminals. Je werkt in Zeebrugge op onze Container 

Terminal waar de grootste schepen kunnen aanmeren. 

 

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

Als koeltechnieker sta je voornamelijk in voor: 
 Het onderhoud en de herstellingen (zoals bv. defecten) aan de koelcontainers op de 

containerterminal. 

 Het onderhoud en de herstellingen van de airco’s van gebouwen en de airco’s van onze 

machines (mobiele kranen, kaaikranen). 

 Het instellen van reefer containers volgens de specificaties van de klanten. 
 Registratie van data (temperatuur, vochtigheid, ventilatie) voor specifieke reefer containers. 

 Het in- en uitpluggen van reefercontainers. 
 Het monitoren van de reefer instellingen, de reefercontainers inspecteren en onjuiste 

instellingen corrigeren of resetten.  

 Inspecties uitvoeren op lege reefer containers. 

 De nodige administratieve taken uitvoeren zoals bv. bij de shiftoverdracht, het rapporteren 

van herstellingen, gebruikte wisselstukken, rapporteren van geïnspecteerde containers enz. 

 Werken in overeenkomst met de veiligheidsvoorschriften die geldig zijn op de terminal en 

anderen wijzen op onveilige situaties/handelingen. 
 

 

NOODZAKELIJKE KWALIFICATIES, VAARDIGHEDEN of ERVARING 

 Vereist voltooiing van middelbare schoolperiode met specialisatie of scholing in Koeling & 

Airconditioning, werkervaring is niet vereist. 

Ofwel een technisch diploma met sterke interesse in koeltechniek en bereidheid tot 

bijscholing 

 Kennis van koeltechniek en koeltechnische installaties/principes is een sterk pluspunt 

 Veiligheidsrichtlijnen kunnen naleven en veiligheid hoog in het vaandel dragen 

 Een echte teamplayer die goed overweg kan met de meeste collega’s. 

 Administratief vaardig en nauwkeurig. 

 Houder van een geldig rijbewijs categorie B of in opleiding. 

 Is bereid om te werken in een variable shiftsysteem en heeft geen hoogtevrees. 

 Zeer goede kennis van het Nederlands.  Noties van het Engels 

 Basis PC vaardigheden (email, rapportage) 

 

Wij bieden: verloning met aanvullende shiftsupplementen en een pakket extralegale voordelen 

(transportvergoeding, stand-by vergoeding, recuperatie-uren, hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques, opleidingen, goed pakket materiaal en kwalitatieve werkkledij). 

 

 

Solliciteren of meer info: karen.hofman@cspterminals.com – T 050 50 25 56 

 


