Vacature 1e Automonteur
Heb jij een passie voor auto’s en autotechniek? Werk je graag in een team van gemotiveerde
mensen waar jij geen nummer bent maar gewaardeerd wordt om wie je bent. Dan zijn wij op zoek
naar jou! Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 1e automonteur! Jij bent
verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden en
reparaties.
Wie zijn wij?
Autobedrijf Volman is een autobedrijf gevestigd in Zevenaar en bestaat al sinds 1911. Als een van de
eersten in Nederland verwierven we in 1969 het dealerschap van Mazda. Hiervan zijn we nog steeds
servicepartner. Daarnaast hebben wij ons vanaf 2006 ook gespecialiseerd in Hyundai en gaan we per
1 maart onze activiteiten verder uitbreiden met een concept dat is gericht op alle merken.
Wat ga jij doen?
-

Je voert reparaties uit aan auto’s;
Je zorgt ervoor dat de auto’s uitstekend worden onderhouden;
Je stelt storing diagnoses en lost deze op;
Je staat klanten te woord en geeft klanten uitleg over reparaties;
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats.

Wie ben jij?
-

Je hebt een afgerond diploma autotechniek;
Je beschikt over een APK-bevoegdheid;
Je hebt ervaring met het stellen van diagnoses;
Je hebt eerder ervaring opgedaan in een soortgelijke functie;
Je bent verantwoordelijk en kan goed prioriteiten stellen;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
Je bent woonachting in de omgeving Zevenaar.

Wat bieden wij?
-

Een fulltime functie (38 uur p/w);
Arbeidsvoorwaarden conform cao MvT;
Uitzicht op een vast contract;
Een goede werksfeer met leuke collega’s;
De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door middel van cursussen en trainingen.

Wil jij ons team komen versterken?
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan jouw motivatie en CV naar
verkoop@volman.nl . Heb je vragen of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op
via 0316-341111 of kom gerust een keertje langs om kennis te maken.

