VACATURE

1E SCHADEHERSTELLER | AUTOSCHADETECHNICUS
Autoschadehersteller
In verband met onze groei, zoeken wij een schadehersteller die het leuk vindt
samen te werken aan efficiënt en kwalitatief goed schadeherstel. Die er voor
open staat te leren over efficiënt werken in en buiten de cabine. Die ook aan de
tesla’s wil werken én bij wil blijven in de nieuwste technieken. Ben jij een vakman
die alle facetten van het vak leuk vindt en behoefte heeft aan continue scholing,
dan ben je bij ons goed op je plek!

Vestiging:
ABS Autoherstel Hoppenbrouwers
Bergen op Zoom
Functie:
Autoschadehersteller / plaatwerker
Dienstverband:
Vast

Wij bieden jou:
Een arbeidscontract van 38 uur/week
Marktconform salaris
Pensioenregeling
Opleidingsmogelijkheden
Persoonlijke ontwikkeling
200 verlofuren bij 38-urige werkweek
Je arbeidsovereenkomst wordt opgesteld op basis van de Collectieve
Arbeidsovereenkomst Metaal & Techniek Carrosseriebedrijf.
Ontwikkeling
We zijn altijd in beweging en stimuleren jou graag in je vaktechnische én
persoonlijke ontwikkeling. Dat kan via interne begeleiding en training en uiteraard
via externe opleidingen.
Betrokkenheid
We vinden het belangrijk dat jouw stem gehoord wordt! Daarom beginnen we
iedere dag met een Dagstart en één keer per week houden we een Keek op de
Week. Jouw inbreng in deze overleggen maakt het verschil.

Wij vragen van jou:
Het herstellen van grotere en complexe schades van merken die vallen
onder de Volkswagen Audi Groep en/of TESLA
Het herstellen en vernieuwen van plaatdelen
Het richten van carrosserieën
Het meten en uitlijnen van carrosserieën
Met behulp van meet- en testapparatuur de werking van in voertuigen
aanwezige systemen, installatie en componenten meten (airbag,
gordelspanners, brandstofsystemen, ruitmechanismen,

Aantal uur:
38
Opleidingsniveau:
MBO+ / HBO
Werkniveau:
Ervaren

navigatiesystemen)
Het (de)monteren van carrosserie-, voertuig- en interieurdelen

Interesse?
We hebben slechts een korte omschrijving van de functie gegeven, maar hopen
je toch nieuwsgierig te hebben gemaakt. Wil je meer informatie? Leuk! Je kunt
contact opnemen met onze HR-specialist, Nicole Haaksma via 06-48018494 of
vul het contact formulier in.

Over ABS Den Elzen Groep
De ABS Den Elzen Groep bestaat inmiddels uit 8 vestigingen in ZuidwestNederland. We voelen jong aan en bestaan inmiddels al meer dan 70 jaar. Met
veel aandacht voor ons vak, onze klanten en onze mensen werken we iedere
dag aan vakkundig autoschadeherstel. We spelen in op alle nieuwe
ontwikkelingen in de autobranche en stimuleren alle medewerkers mee te blijven
groeien.
Merkerkend schadeherstel wordt steeds belangrijker voor een autoschadebedrijf.
We zijn er trots op, dat we merkerkend zijn voor de merken VW, Audi, Seat,
Skoda, Renault, Dacia, Mazda, Jaguar, Land Rover en TESLA. We werken met
het beste gereedschap aan de nieuwste auto’s.
Om het werk soepel te laten verlopen, investeren we in een efficiënt proces. Dus
geen stress op de vrijdag en onverwacht overwerk. Onze werkplaatsen zijn
schoon, opgeruimd en fris en dat werkt gewoon heel plezierig.
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