VACATURE

AUTOSCHADETECHNICUS / SCHADEMONTEUR
Autoschadetechnicus (AST-er)
Als Autoschadetechnicus (AST-er) heb je als hoofdtaak het herstellen van
carrosserieschades en uiteenlopende complexere voertuigsystemen. Je verricht
snel en vakkundig de juiste handelingen en past de technieken toe die hiervoor
nodig zijn. Jij bent de expert op gebied van elektronica en voertuigsystemen en
zorgt voor de juiste diagnose en verricht metingen om het probleem te verhelpen,
zodat onze klant weer snel en veilig de weg op kan.

Wij bieden jou:

Vestiging:
ABS Autoherstel J. Niesing
Functie:
Autoschadehersteller / plaatwerker
Dienstverband:
Vast
Aantal uur:
40

Een prettige werksfeer met veel ruimte voor eigen inzicht
Mogelijkheid voor het volgen van cursussen
Een prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij vragen van jou:

Opleidingsniveau:
MBO
Werkniveau:
Ervaren

Dat je een afgeronde opleiding autotechnicus/1e autospuiter hebt
Dat je minimaal 5 jaar ervaring hebt als 1e autospuiter bij een
gerenommeerd en merk-erkend bedrijf
Dat je goed in teamverband kunt functioneren
Dat je bereid bent om cursussen te volgen
Een flexibele en positieve bijdrage aan het team

Interesse?
Stuur een e-mail met je CV en motivatie naar lvanbeveren@autoschadeniesing.nl
, of neem contact op met Nico van Beveren, telefoonnummer 020-6650003.

Over ABS Autoherstel J. Niesing
ABS Niesing is een begrip in Amsterdam en omstreken als het gaat om
schadeherstel. Of het nu gaat over een kras of een deuk, wij herstellen
autoschade zonder dat de klant daar het omkijken naar heeft. Wij ontzorgen
onze klanten volledig door alle hulp te bieden voor en tijdens het herstelproces.
Wij lossen het op!
Wij zijn al meer dan 30 jaar gespecialiseerd en gecertificeerd als erkent
schadehersteller voor Jaguar en Landrover en aangesteld als vaste reparateur
aan BMW voertuigen. Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in Audi,
Volkswagen, BMW, Citroën en Porsche en zijn wij erkend aluminiumhersteller.

Natuurlijk herstellen wij met dezelfde vakkundigheid ook alle overige merken.
Bij schadeherstelbedrijf ABS Autoherstel J. Niesing in Amsterdam werken wij
vertrouwd, vakkundig en snel aan schadeherstel!
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