
 
Functiebeschrijving 

 

Hoofd Techniek & Opleidingen 

 
 
Doelstelling 
Technisch specialist, opleider en vraagbaak van de (Technisch) Operationele-  en 
Commerciële medewerkers. 
 
Plaats in de organisatie 
Het Hoofd Techniek & Opleidingen rapporteert aan de General Manager. 
Zie organogram. 
 
Omschrijving van de werkzaamheden 

 Begeleidt en ondersteunt, telefonisch of ter plaatse de (Technisch) Service 
Medewerker bij de uitvoer van zijn werkzaamheden. 

 Technische ondersteuning voor de afdeling commercie voor het maken van  
realistische offertes voor zowel de nationale als internationale markt.  

 Maakt onderhoudsschema’s voor de Klimarent apparatuur. 
 Het maken van werkinstructies voor de (Technisch) Service Medewerker. 

 Het geven van praktische installatie instructies. 

 Het geven van technische adviezen aan de klanten van Klimarent op locatie.  

 Een informatieve spilfunctie creëren tussen Commercie en Operaties. 
 Rapporteren van de werkzaamheden bij klanten. 

 Gereed melden van de werkzaamheden bij klant en Hoofd Operaties. 

 Brengt de technische competenties van de (Technisch) Service Medewerker in kaart 
en probeert deze te verbeteren. 

 Organiseert technische scholingen voor (Technisch) Service Medewerker en 
Commercie. 

 Controle op herhaalde aftersales (service) activiteiten in Benelux projecten en maakt 
samen met de Productspecialist een verbetervoorstel en presenteert dit aan de 
(Technisch) Service Medewerker en Commercie. 

 
Omschrijving van kenmerk 
Kennis 
Heeft kennis van 

 Het productprogramma, inclusief alle Carrier Rental producten. 
 Technische kennis van elk product inclusief toepassingen en inzetbaarheid. 

 Storing zoeken, oplossen en administratief documenteren  

 Hydrauliek, pneumatiek en elektrotechniek. 

 Werking van CV- en koelinstallaties. 
 VCA en veilig werken in en op industriële omgevingen. 

 Relevante software 

 Presentatietechnieken 
 
Handvaardigheid 

 Verkeersdeelname 

 Tillen 

 Monteren en demonteren van onderdelen 
 Service verrichten aan Klimarent apparatuur 



Samengesteldheid 
Werkt binnen het kader van de opgedragen doelstellingen en de richtlijnen van de General 
Manager. De verantwoordelijkheid voor het efficiënt plannen van zijn werkzaamheden ligt bij 
het Hoofd Techniek & Opleidingen. Toezicht tijdens de werkzaamheden vindt plaats door 
middel van telefonisch contact, persoonlijke gesprekken en e-mail. Controle achteraf vindt 
plaats door middel van een evaluatiegesprek. 
 
 
Verantwoordelijkheid 
Is verantwoordelijk voor: 

 De kwaliteit van de geplaatste installaties, zowel in binnen- als buitenland. 
 Het onderhoud, de kwaliteit en de inzetbaarheid van de Klimarent producten. 

 Medeverantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van de producten . 

 Veilig werken op de werkplek van de (Technisch) Operationeel Medewerker. 

 Houdt toezicht op de (juiste) inzetbaarheid van de Klimarent artikelen. 
 Onderhouden van contacten met Carrier en Ciat i.v.m. opleidingen en service. 

 Nakomen van afspraken met collegae en klanten. 

 Juiste afhandeling van het administratieve proces. 

 Het maken en geven van technische presentaties inclusief de organisatie er 
omheen (ruimte, catering etc.).  

 
Contact 
Heeft contacten met: 
Intern:  

 General Manager 

 Hoofd Operaties 

 (Technisch) Operationeel Medewerker  

 Productspecialist 
 Sales Manager 

 Accountmanagers 
Extern: 

 Leveranciers 
 Opdrachtgevers 

 Carrier / Ciat service medewerkers 

 Technisch adviesbureaus  
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Het Hoofd Techniek & Opleidingen dient zowel schriftelijk als mondeling goed te kunnen 
communiceren in het Nederlands en Engels via alle gangbare communicatiemiddelen. 
 
Leidinggeven 

 (Technisch) Operationeel Medewerkers motiveren en instrueren. 

 Monitoren van de kwaliteit en inzetbaarheid van de Klimarent producten. 

 Controle op de technische kwaliteit van de (Technisch) Operationeel Medewerker. 

 Tijdens werkoverleg input geven op technische en VCA vraagstukken. 
 
Opleidingsniveau: 

 MBO+ / HBO werk- en denkniveau 

 F-gassen diploma 
 BHV 

 VCA vol 

 Leermeester 


