
 

Assemblage Topper 
Start datum:  Eerste kwartaal 2022 
Locatie:  Yes!Delft, Molengraafsingel 12, Delft 
Type:   full-time  
Contact: Stuur een mail naar team@DeWarmte.nl of bel Sander op +31643205292 
 
Onze missie 
Wij maken de beste duurzame verwarmingsproducten. Voor iedereen. En als we iedereen zeggen, 
bedoelen we ook echt elke persoon op aarde. De huidige producten voor duurzame verwarming zijn 
duur, lawaaierig en vooral niet geschikt voor elke woning. Dit zorgt voor vertraging in de duurzame 
warmterevolutie (“warmtetransitie”). Een vertraging die we willen versnellen! Solliciteer nu en maak 
deel uit van de oplossing voor de grootste uitdaging van onze generatie. 
 

Jouw bijdrage aan onze missie 
Om te slagen in onze missie zijn wij actief in de consumentenmarkt. Samen creëren we een 
schaalbaar businessmodel. Het eerste product dat we lanceren voor onze klanten is de HeatCycle. 
Altijd al aan je fiets, brommer of auto geklust? Wordt jij gebeld als je vriend(inn)en iemand nodig 
hebben met twee rechterhanden? Ben jij niet bang om andere assemblage toppers aan te sturen? 
Kom maar op met je technische skills! Er staan al honderden installaties ingepland.  
 
Waar we naar zoeken 

 Ervaring in het assembleren van technische systemen 
 Ervaring in het aansturen van een team 
 Ambitieus 
 Leergierig 
 Probleemoplossend 
 Communicatief sterk 
 Zelfstandig 

 
Dagelijkse verantwoordelijkheden 

 Assembleren van het HeatCycle systeem 
 Het aansturen van het assemblage team 
 Het testen van de verschillende onderdelen van het HeatCycle systeem 
 Het klaarmaken voor verzending van alle onderdelen van het HeatCycle systeem 
 Meedenken met het verbeteren van het installatie en assemblageproces 

 
Tekenen van succes 

 200 HeatCycle installaties geassembleerd in 2022, resulterende in 200 tevreden klanten. 
 Gestroomlijnd assemblage proces onder jouw leiding. 

 
Onze cultuur 

 Een jong team met een unieke doorgroeimogelijkheden. Vanaf dag 1 maak je echt impact. 
 Samen bouwen we aan een bedrijf, van start-up naar scale-up. 
 Diverse verantwoordelijkheden in een snelgroeiende en snelgroeiende omgeving. 
 Een steile leercurve. 
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Wat wij bieden 
Naast het aansluiten bij een start-up die de transformatie van duurzaam wonen leidt, kun je ook een 
groot aantal voordelen verwachten. Denk aan een contract met een uitstekend salaris, 27 
vakantiedagen, een telefoon-pakket en lunch & drankjes op kantoor. 
 
Bovendien hechten we veel waarde aan jouw persoonlijke vooruitgang. We bieden je een digitaal 
leerplatform en je kunt in overleg trainingen volgen en certificeringen behalen. 
 
DeWarmte is er trots op een equal opportunity-werkgever te zijn. We discrimineren geen enkele 
werknemer of sollicitant op grond van ras, huidskleur, religie, nationale afkomst, geslacht (inclusief 
zwangerschap, bevalling of gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, 
genderidentiteit, genderexpressie, fysieke of mentale handicap, of leeftijd. 


