
  
 

 
 

Kusters Technische Handelsonderneming (THO), opgericht in 1911, is sinds 1955 actief in luchtverwarming en 
sinds 1975 in airconditioning. Als importeur van de merken Gree, ApenGroup, Templari, GoGas en Biemmedue 
biedt Kusters THO altijd een passende oplossing in duurzaam koelen en verwarmen. 
 
Wil jij je graag ontwikkelen en doorgroeien in de functie van Allround Servicemonteur? Leg je de lat hoog en 
weet je goed de regie te pakken in je werkzaamheden? Dan zijn wij op zoek naar jou voor de functie van: 
 

ALLROUND SERVICEMONTEUR 
(40 uur/week) 

 
 
Dit ga je doen 
Als Allround Servicemonteur zullen de werkzaamheden bestaan uit het installeren, inbedrijfstellen, service & 
onderhoud en afhandelen van storingen aan airconditioning, warmtepompen en industriële verwarming. 
Indien (of zodra) in bezit van een F-gassen certificaat zal het inbedrijfstellen ook tot je taken behoren.  

Dit ben jij 
 Pro-actief: Je neemt initiatief en denkt in oplossingen 
 Nauwkeurig: Je werkt met zorg en precisie 
 Gestructureerd: Naast de technische installatie draag je ook zorg voor een correcte afhandeling met de 

klant en interne afdelingen 
 Hands-on mentaliteit: Nieuwe producten en werkwijzen maak je je snel eigen 
 Teamplayer: Je bent sociaal en vindt het leuk om samen te werken en samen successen te boeken met 

je team maar ook met andere partijen 
  



 
 
 
Dit breng je mee 
 Aantoonbare werkervaring op het gebied van koel- en/of brander en CV techniek 
 F-gassen (STEK) certificaat is een pre. Heb je dit niet, dan behoort een opleiding hiervoor tot de 

mogelijkheden.  
 Bezit van rijbewijs B (E) 
 Servicegericht, betrokken, zelfstandig en klantgericht. 
 
Dit mag je van Kusters THO verwachten 
 Een uitdagende en afwisselende baan 
 Een dienstverband van 40 uur/week 
 Een marktconform salaris 
 Arbeidsvoorwaarden cf. CAO metaal- en elektrotechniek  
 Diverse opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
 Een informele en professionele werksfeer 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk 30 september 2020 je sollicitatie met CV naar: 

Kusters Technische Handelsonderneming B.V. 
T.a.v. de heer P. Kusters 
L.J. Costerstraat 4 
5916 PS  VENLO 
T  077 – 354 03 41 
E  jobs@kusterstho.nl 
 

 


