VACATURE

Wij zijn een partnerschap aangegaan met ‘s werelds marktleider van elektrische auto’s. Alleen de beste
schadeherstelbedrijven worden toegevoegd aan het netwerk van deze fabrikant en worden erkend
reparateur. Autoschadegroep Limburg is dé autoschade-specialist in Limburg. Wij handelen voor onze
klanten het complete schadeherstelproces af, zorgen voor vervangend vervoer en herstellen schade met de
grootste zorg en kwaliteit. Wij zijn ISO gecertificeerd met een kwaliteitszorgsysteem dat wordt getoetst
door Dekra. Hiermee zijn we dé innovatieve partner voor elke particulier, elk wagenpark, voor verzekeraars
en tussenpersonen.
Voor de locatie Venlo zijn wij op zoek naar:

ERVAREN ELEKTRISCHE (AUTO)TECHNIEKERS
FUNCTIEBESCHRIJVING
Je bent een automonteur met kennis en ervaring van elektrische voertuigen. Je weet storingen te vinden en lost ze op.
Je monteert schadevoertuigen en stelt plaatdelen af. Je weet je passie voor elektrotechniek en voertuigen te koppelen aan
kennis en kunde. Als monteur elektrische voertuigen werk je aan het oplossen van complexe storingen, zowel op elektrisch
als mechanisch gebied. Je monteert schadevoertuigen en stelt plaatdelen af. Tevens bewaak je de uitvoer, controleert de
werkzaamheden en rond je de opdracht af. Ook signaleer en geef je eventueel meerwerk door. Als laatste draag je zorg
voor orde en netheid op je werkplek en je onderhoudt je eigen gereedschap.
WIJ BIEDEN JOU
•

Een fulltime functie binnen een dynamische en op kwaliteit gerichte organisatie

•

Een collegiale werksfeer binnen een enthousiast en gemotiveerd team van leuke collega’s

•

Een goed uitgeruste werkplaats met moderne apparatuur

•

Goede opleidingsmogelijkheden

•

Salaris naar ervaring en capaciteit

VOOR DEZE FUNCTIE IS HET BELANGRIJK DAT JIJ
•

Beschikt over een afgeronde technische opleiding of aantoonbaar technische werkervaring richting voertuigentechniek

•

Een aanpakkersmentaliteit hebt en je wil ontwikkelen op technisch vlak

•

In het bezit bent van een geldig rijbewijs B

Daarnaast kun je in teamverband werken en heb je een positieve instelling. Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen,
hoog verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele instelling.

INTERESSE?
Heb je na het lezen van bovenstaande vacature interesse? Aarzel niet en stuur een e-mail met je motivatie en een cv naar
esther@autoschadegroeplimburg.nl

www.autoschadegroeplimburg.nl | 077 324 0143

