VACATURE

AUTOSPUITER / VOORBEWERKER
Voorbewerker/Spuiter
Als Autospuiter/ Voorbewerker bij ABS Brouwer te Noordwijk werk je samen in
een hecht team in een veilige werkomgeving met goed en modern gereedschap.
Elke dag is weer een nieuwe uitdaging. Kwaliteit en klantgerichtheid staan hoog
in het vaandel.

Vestiging:
ABS Autoherstel Brouwer Noordwijk
Functie:
Voorbewerker / autospuiter
Dienstverband:

Als voorbewerker voer jij werkzaamheden aan de auto’s uit zoals afplakken,
plamuren, schuren en spuiten, en zorgt er zo voor dat deze helemaal gereed is
om afgespoten te worden.

Vast

Daarnaast ben jij als autospuiter o.a. werkzaam in onze One Stop Solutions
cabine (OSS) en zet jij voertuigen strak in de lak. Hierbij voer je werkzaamheden
uit zoals:

32 - 40 uur

Aantal uur:

Opleidingsniveau:
MBO

Mengen van kleuren en bijtinten
Controleren van spuitinventaris
Afspuiten van voorbewerkte voertuigen

Wij bieden jou:
Je kunt van ons verwachten dat je salaris goed is en dat is altijd op tijd
Je komt te werken in een gezellige werksfeer met een vast team (en
vrijdagmiddagborrel)
Je krijgt voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en werk gerelateerde
trainingen aangeboden
Je werk is afwisselend, jouw inbreng wordt gewaardeerd met veel ruimte
voor eigen inzicht
Je krijgt personeelskorting bij afname diensten van onze groep bedrijven
Je krijgt een nette en moderne werkplek in een professionele werkplaats.

Wij vragen van jou:
Onze gedroomde kandidaat heeft ervaring met zowel autospuiten als
voorbewerken, heeft een oog voor detail en is leergierig aangelegd. Goed
georganiseerd en volgens de planning ga jij dagelijks aan de slag. Je kunt ook
goed werken in een team. Mocht je alleen uitmuntend kunnen autospuiten of
voorbewerken dan horen we ook graag van je.
Je hebt een positieve houding ten opzichte van persoonlijke ontwikkeling en
technische ontwikkelingen, bereid om trainingen te volgen.

Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding autospuiter of vergelijkbaar of
bent deze aan het volgen.

Interesse?
Reageer dan snel, we ontvangen graag je CV via hrm@soeterwold.nl! Mocht je
vragen hebben, neem dan rechtstreeks contact op met Ronald de Groot
(vestigingsmanager van ABS Brouwer Noordwijk) via 071-3615234.
Past deze functie je niet maar wil je wel graag bij ons werken? Aarzel niet om
ons te benaderen, onze directeur en eigenaar Peter Engels gaat graag met je in
gesprek en is bereikbaar via 06-118 890 66 of 0713-620705.

Over ABS Autoherstel Brouwer Noordwijk
Jouw toekomstige werkgever is een groep bedrijven, actief in de automotive
branche in de Duin- en Bollenstreek en het Groene Hart. Verdeeld over 6
vestigingen zijn 50 medewerkers actief in het herstellen van autoschade,
uitvoeren van auto-onderhoud en verhuren van personen- en bestelauto’s en
campers. Wij kenmerken ons door een plezierige werksfeer en korte lijnen. We
willen uitsluitend kwaliteit afleveren en de klant staat áltijd centraal! Meer
informatie: www.soeterwold.nl
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