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Wordt jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar
- 1e Automonteur / APK Keurmeester
Wij zijn een onafhankelijk Autobedrijf aangesloten bij Bosch Car Service waarbij alle automerken
welkom zijn in ons bedrijf. Ons team bestaat uit 5 automonteurs in de werkplaats en zijn op zoek
naar een ervaren 1e Autotechnicus met APK voor een fulltime dienstverband.
Functie omschrijving:
Als 1e Autotechnicus en APK Keurmeester zal je verantwoordelijk worden gesteld voor de allround
onderhoud- en reparatiewerkzaamheden en APK keuringen aan verschillende merken
personenauto’s, het stellen van diagnoses en oplossen van storingen. Tevens ben je mede
verantwoordelijk voor het verlenen van een goede service aan de klant. Daarnaast zijn wij
partnerbedrijf van de ANWB , via een rooster wordt je ingedeeld om pechhulpen te rijden. Met het
hele team rijdt je door de weeks en in het weekend wisselende diensten.
Functie-eisen:
- Minimaal afgeronde MBO opleiding in de autobranche,
- Werkervaring als technisch specialist personenauto's is een pre,
- Je bent in het bezit van een geldig APK-2 certificaat en minimaal het diploma 1e
- Je kijkt verder dan de werkorder en bent de klant optimaal tot dienst,
- Aantoonbare recente ervaring als APK Keurmeester/ Eerste Autotechnicus,
- Je bent in het bezit van rijbewijs B,
- Zelfstandig pechhulp verlenen aan gestrande automobilisten,
- Een flexibele, klantgerichte en zeer kwaliteitsgerichte werkinstelling,
- Goede contactuele eigenschappen en een representatieve uitstraling,
- Je bent woonachtig in/of de directe omgeving van Noord-Beveland,
- Beheersing van de Nederlandse taal,
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
- Je bent direct of op korte termijn beschikbaar.

Autotechnicus,

Arbeidsvoorwaarden:
- 38 uur per week,
- Mogelijkheid tot het volgen van aanvullende cursussen,
- Uitgebreide en goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
- Bij gebleken geschiktheid is er een intentie tot vast dienstverband.
Wij bieden je conform de BOVAG CAO salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Sollicitatieprocedure:
http://www.vanhalst.nl
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Heb je belangstelling in deze vacature?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar info@vanhalst.nl t.a.v. dhr. Chiel van Halst
Heeft u interesse of een vraag, bel gerust op telefoonnummer: 0113-371234

***Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.***
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