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Ben jij, of ken jij, onze nieuwe servicemonteur? Jouw talent is van harte welkom! 
 
Halton Miwo is op zoek naar een Service- & Onderhoudsmonteur m/v, met 
kennis van warmtepompen 
 

Over Halton: 
Halton is een internationale en vooraanstaande speler op het gebied van ‘indoor climate’ in 
utiliteitsgebouwen, marine & offshore en in professionele grootkeukens. 

De businessunit Foodservice van Halton ontwikkelt, produceert, levert, monteert en onderhoudt 
professionele grootkeuken-afzuiginstallaties. Energiezuinigheid en een gezond binnenklimaat staan 
hierin centraal. Ook de geurbeperking naar de omgeving speelt een steeds grotere rol. Halton 
Foodservice is wereldwijd marktleider en is een absolute koploper in grootkeuken-ventilatietechniek. 

 

Over Miwo: 
Miwo maakt deel uit van de Haltonorganisatie en installeert klimaatinstallaties voor horeca, kantoren en 
retail in Nederland. 

 

Halton Miwo Service: 
Onderhoudt complete installaties geleverd door Halton en Miwo. 

 

  



    
 

 
 

 

Jouw Functie: 
Als servicemonteur werk je zelfstandig, maar met ondersteuning van de servicecoördinator, aan 
technische installaties.  

Je beschikt over voldoende ervaring en een gezonde drive om deze installaties in goede conditie te 
houden.  

Met behulp van de SalesForce Service applicatie rapporteer je de uitgevoerde werkzaamheden. 

 
Jouw Capaciteiten: 
Na een goede inwerkperiode met voldoende begeleiding ben je in staat zelfstandig klimaatinstallaties 
operationeel te houden.  

Je bent goed in het determineren van storingen, probleemtracering en het doorgronden van mogelijke 
achtergronden/oorzaken van het defect.  

Je hebt goede communicatieve vaardigheden en onderhoudt een goede relatie met de klant.  

Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk, houdt niet van half werk en wilt graag kwaliteit leveren. 
 

Jouw Kennis: 
Je beschikt over een MBO E-diploma of W-diploma met mogelijk aanvullende m&r-opleidingen.  

Je bent, bij voorkeur, op de hoogte van de normen NEN 1010 en/of NEN 3140 en de F gas regeling Je 
bent leergierig en vindt het leuk om nieuwe kennis op te doen (cursussen te volgen). 
 
Ons Aanbod: 
Een wisselende werkomgeving waarin elektrotechniek, werktuigbouwkunde en meet- en regeltechniek 
samenkomen.  

Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Doorgroeimogelijkheid bij voldoende vaardigheden. 
 

Locatie: 
Omdat onze meeste werkzaamheden in de Randstad plaatsvinden, maar we in heel Nederland 
operationeel zijn, is het handig als je in het midden van het land woonachtig bent. 

 
Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan jouw motivatie en CV digitaal naar: 
fsprojecten.nl@halton.com t.a.v. Peter van Dam. 
Voor aanvullende informatie kan je contact opnemen met Piet Bouma, 06 3814 7757. 
 


