VACATURE

Autotechnicus | Eerste automonteur
Heb jij passie voor techniek en mensen? Ben je dienstverlenend en enthousiast? Wil jij je graag zelf
verder ontwikkelen? Ga dan aan de slag als Autotechnicus bij van Bennekom | Heerde,
servicepartner van Volkswagen, Volkswagen bedrijfswagens, Audi en ŠKODA.
Wat ga je als Autotechnicus doen?






Het plegen van (groot) onderhoud aan personenauto’s en bedrijfswagens
Het uitvoeren van diagnoses bij mechanische of elektronische storingen
Het verzorgen van APK keuringen en het zorgdragen voor de aan- en afmeldingen
Het te woord staan van klanten voor het stellen van een diagnose, of voor uitleg over een reparatie
Het werken volgens de richtlijnen en werkvoorschriften vanuit van Bennekom, importeur en
fabrikant

Wat vragen wij?







Je hebt een afgeronde opleiding tot eerste autotechnicus of gelijkwaardige kennis en ervaring
opgedaan in een vergelijkbare functie
Je bent zelfstandig, je werkt zorgvuldig, bent klantgericht en goed georganiseerd.
Je loopt liever een stapje harder dan dat je strak op tijd naar huis gaat. Van veel werk verzetten krijg
jij energie in plaats van stress.
Je vindt het prettig om in teamverband te werken, je levert een positieve bijdrage aan de goede
sfeer.
Je vindt het leuk om leerlingen te begeleiden, je bent in het bezit van de benodigde papieren of hebt
de bereidheid deze te behalen
Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie

Wat bieden wij?







Een uitdagende baan, bij een dynamische en ambitieuze automotive organisatie met sterke merken
Een aantrekkelijk marktconform salaris
Een enthousiast team van collega’s
Een grote mate van zelfstandigheid
Ruime mogelijkheden en kansen om jezelf verder te ontwikkelen
Uitgebreid opleidingsprogramma via PON

Wie zijn wij?
van Bennekom | Heerde is al meer dan 35 jaar de officiële servicepartner van Volkswagen, Audi, ŠKODA
en VW Bedrijfswagens voor de Noord Oost Veluwe en Gelderland. Met een enthousiast team van ruim
twintig ervaren medewerkers, staat van Bennekom | Heerde klaar met een breed dienstenpakket om
mobiliteit te kunnen garanderen.
Contactinformatie
Heb je interesse in deze functie?
Stuur ons dan je motivatiebrief en CV per mail naar jeldert.leenman@van-bennekom.nl.
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kan je contact opnemen met Jeldert Leenman
op 06-47 382 169.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt zeker niet op prijs gesteld.
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