VACATURE

AUTOSCHADEHERSTELLER
Schadehersteller
Zelfstandig lichte carrosserie- en plaatwerkzaamheden uitvoeren.
Je maakt gebruik van moderne reparatiemethodieken.
De- en montagewerkzaamheden.
Bouwt gerepareerde of nieuwe installaties, systemen en componenten in.

Vestiging:
ABS Autoherstel Zuid Oss
Functie:
Autoschadehersteller / plaatwerker
Dienstverband:

Wij bieden jou:
Als we besluiten samen met elkaar onze weg te vervolgen, dan word je deel van
ons TEAM. In ons TEAM gaan we collegiaal en informeel met elkaar om, want
tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Wij bieden je een
afwisselende functie in een informele en plezierige werkomgeving.
Tevens bieden wij je:
Een goed salaris tussen de € 2.290,00 en € 3.380,00 (op basis van 40 uur
per week en afhankelijk van ervaring, leeftijd en kennisniveau).
Een goede pensioenregeling.
25 vakantiedagen.
Korting op alle producten en diensten die we verkopen.
Korting oplopend tot 30% op diverse verzekeringen (o.a. rondom wonen,
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, verkeer en recreatie).
Uitzicht op een vast dienstverband.
Doorgroeimogelijkheden.
Opleidingsmogelijkheden binnen Oostendorp of bij onze importeur.
Diverse feesten/vieringen, de leukste teamuitjes en een informele sfeer.

Wij vragen van jou:
Je beschikt over een afgeronde mbo-3 opleiding als autoschadehersteller.
Je bent in het bezig van rijbewijs B.
Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Je gaat creatief en oplossingsgericht te werk.
Je steekt graag de handen uit de mouwen.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laurens Bos via
telefoonnummer 06-53597560. Herken jij je in dit profiel en wil je graag aan de
slag in een groeiende organisatie met een hecht team? Stuur dan een mail naar
vacature@autoherstelzuid.nl

Vast
Aantal uur:
40
Opleidingsniveau:
MBO
Werkniveau:
Ervaren

t.a.v. afdeling P&O of bel met de afdeling via telefoonnummer 088-2420305.
Een check op zoekmachines en social media kunnen onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.
Of klik hier om direct te solliciteren.

Over ABS Autoherstel Zuid
Autoherstel Zuid is de schadehersteldivisie van Oostendorp Autogroep. Met
vestigingen in Den Bosch, Nijmegen, Oss en Uden is Autoherstel Zuid lid van de
keten ABS Autoherstel. Dat is een landelijke schadeherstelketen met 79
vestigingen die werkt voor vele landelijke opdrachtgevers.
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