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Bij SENEC zijn we specialist in het onderhouden en verbeteren van Centrale verwarmingsinstallaties. 

De installaties van onze klanten – particulieren en syndici – bevinden zich in huizen en 

appartementsblokken, veelal gelegen in dorps- of stadscentra. 

Met onderhouden bedoelen we dat we deze installaties volgens de regels van best vakmanschap 

onder handen nemen door onze ervaren technici. We voldoen natuurlijk aan alle wettelijke 

certificatie. 

Daarnaast gaan we ook installaties optimaliseren, of zelfs volledig vernieuwen. 

Dankzij ons gedreven, technisch onderlegd en klantvriendelijk team van specialisten slagen we erin 

om langetermijnrelaties uit te bouwen; zo blijven we groeien. 

 

Deze groei vergt een gedegen aanpak, en daarom zijn we op zoek naar een  

 

Verwarmings technicus voor de regio Brussel 

 
Wat houdt de functie in? 
 

Je staat in voor het onderhoud en de herstelling van gas en mazoutketels bij onze klanten in de 

Brusselse regio. 

 

Zijn we op zoek naar jou? 

• Je hebt een diploma A2/A3 in een technische richting.  

• Kan je de attesten L en GI (Brussel en Vlaanderen) op tafel leggen? Dan heb je een streepje 

voor.  

• Je bent zot van verwarming en alles wat daarmee te maken heeft. 

• Geen diploma maar wel pakken ervaring? Ook goed! 

• Idealiter is het Nederlands of het Frans je moedertaal, waarbij je je in beide landstalen kan 

uitdrukken. 

• Je past bij ons en wij bij jou als je teamspirit, klantgerichtheid en vriendelijkheid belangrijk 

vindt. 

 

Waarom zou je voor SENEC kiezen? 

• Om te beginnen bieden we je een praktische opleiding, inclusief bijscholingen als dat nodig 

is. 

• Daarbij krijg je van ons een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen zoals 

maaltijdcheques en een smartphone. 
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• En – onbetaalbaar - een tof team om mee samen te werken in een onderneming die 

maatschappelijk verantwoord ondernemen de normaalste zaak van de wereld vindt. 

 

Zegt deze job omschrijving jou iets? 

Stuur dan meteen je motivatiebrief en cv naar tr@senec.be . 

Want wij kunnen niet wachten om die te lezen! 

  

SENEC nv 

T.a.v. dhr Tanguy Roos (Tel. 02 533 27 08) 

Steenweg op Ruisbroek 85, 1090 Vorst 

www.senec.be 
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