
 

 

 

 

In Helmond ontwikkelen en produceren wij testsystemen voor het testen van huishoudelijke en 
commerciële koelkasten / koelsystemen, airconditioning units,  warmtepompen en alle afzonderlijke 
componenten van deze systemen. Deze testsystemen leveren en installeren we bij klanten over de hele 
wereld. Voor de complete test systemen zijn veel disciplines van toepassing zoals bijvoorbeeld: 
mechanica, elektrotechniek, meet- en regel-techniek, pneumatiek, software, koudetechniek, warmte en 
stromingsleer etc.  Aan deze machines werken we met een team van engineers en technici.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Vanwege de toenemende vraag naar deze systemen zijn wij op zoek naar een: 

Allround Technicus 

De functie:  

Als mechanisch technicus ben je betrokken bij de productie en eventueel testen en installeren bij de klant 
van onze systemen (en kun je ook meedenken om het ontwerp, montage etc. te verbeteren). Hierbij hoort 
een breed pakket aan competenties waarvan echter niet verwacht wordt dat deze allemaal al worden 
beheerst. Wel wordt de motivatie gevraagd om deze tijdens het werk of in een cursus te leren: 
 

• Mechanische werkzaamheden als assembleren van frames, schroeven, boren, tappen, buigen, 
zetten etc. 

• Watersystemen assembleren (pompen, buizen, warmtewisselaars, expansievaten, kranen, 
kleppen etc) (koppelen, buigen, hardsolderen, uitvoeren lektesten etc.) 

• Pneumatische circuits assembleren (drukregelaars, ventielen, kleppen etc.)  

• Koeltechnische circuits monteren (eventueel na voltooien cursus koudetechniek) 

• Elektrische montage (aansluiten componenten en eventueel testen, doormeten etc.) 

• Validatie van de systemen op zowel functionaliteit als veiligheid 

• Installatie van het systeem bij de klant  
 
Verdere competenties: 

• Goed kunnen functioneren in teamverband. 

• Assertief  

• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een pre 

• Eventueel bereidheid tot reizen (< 10% van werktijd) in verband met de installatie van systemen 

bij klanten over de hele wereld 

Opleiding en ervaring: 

• Afgeronde technische mbo-opleiding  

• Werkervaring met een aantal van de genoemde competenties 

Het aanbod: 

Wij bieden jou een fulltime functie binnen een ambitieuze informele organisatie waarin de nadruk ligt op 

innovatie en kwaliteit. Je zult je bezighouden met diverse disciplines, waarbij je alle mogelijkheden krijgt 

om jezelf verder te ontplooien. De gelegenheid om in contact te komen met mensen, bedrijven en de 

cultuur van over de hele wereld. 

Ben je een team speler, proactief, praktisch ingesteld en gefocust op kwaliteit dan is deze vacature 
wellicht iets voor jou. Interesse?  Stuur dan een reactie met jouw motivatie waarom deze uitdaging bij jou 
past, en jouw CV, naar:  
 
RE/GENT B.V. 
Marjan Louwers (marjan.louwers@re-gent.nl) 
Lagedijk 22 
5705 BZ Helmond 
Tel: 0492-476365 


