Aan de slag als autoschadehersteller, EAST ? Kom bij ASN!
Ben jij die gemotiveerde autoschadehersteller die op zoek is naar doorgroeimogelijkheden? Die graag
met de nieuwste technieken werkt, kwaliteit belangrijk vindt en onderdeel wil worden van een leuk
team? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wie zijn wij?
Wij zijn ASN Autoschade Spijkenisse, al meer dan 40 jaar een toonaangevende speler in
schadeherstel. Wij richten ons op de auto van de toekomst en nieuwe mobiliteit. Daarom zijn onze
mensen vakmensen, met passie voor wat we doen. Wij geloven in vakkennis over techniek in
combinatie met het aangaan van goede relaties, zowel voor onze klanten en leveranciers als voor ons
team.
Wat ga je bij ons doen?
Als schadehersteller voer je veel verschillende werkzaamheden uit. Denk hierbij aan uitdeuken,
spotten, lijmen, lassen en richten. Maar plamuren en strak maken zijn zeker een pré. Je zorgt er dus
voor dat de auto helemaal gereed is voor de primer. Maar ook het werken met elektronica, uitlezen
van computer en uitlijnen zijn tegenwoordig onder AST een vast onderdeel van het takenpakket. In
de tussentijd onderhoud je goed contact met je collega’s, zoals de autospuiters. Kortom, alles wat het
werken met auto’s leuk maakt!
Wat doen we voor jou?
Wij zorgen voor een professionele werkomgeving, waar jij jezelf kunt zijn en waar je volop kunt
doorgroeien en leren van je collega’s. En natuurlijk:
•
•
•
•
•
•

een goed salaris dat past bij je opleiding, ervaring en kwaliteiten
een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
een fulltime baan, maar flexibiliteit vanaf 32 uur vinden wij ook prima
genoeg vakantiedagen om jouw accu ook op te kunnen laden
volop uitdaging, doorgroeimogelijkheden en opleidingen/ trainingen
een leuk team van enthousiaste collega’s.

Wat breng je mee?
Natuurlijk heb je passie voor auto’s, werk je graag met je handen en hou je van teamwerk. Maar
verder ook:
•
•
•
•
•
•

een afgeronde vakopleiding, niveau 2
in het bezit van AST is een pre (of de bereidheid om enkele modules af te ronden)
een paar jaar aantoonbare werkervaring
zelfstandigheid in het organiseren van je werk
klantgerichte instelling
veel gevoel voor kwaliteit en humor.

Ben je al een ervaren 2e autoschadehersteller en ben je klaar voor de volgende stap, 1e
autoschadehersteller niveau 3? Ook dan hebben wij plaats voor jou in ons team en kun jij onze
volgende Autoschade Technicus worden!
Wat denk je, zullen we binnenkort eens kennismaken? Stuur dan jouw cv en/of eventuele vragen
naar:
Karin van der Sluijs, sollicitatie@asnspijkenisse.nl (onderdeel van Corbomotive)

