VACATURE

CHEF WERKPLAATS
Chef Werkplaats
Als Chef Werkplaats bij Boekhorst geef je leiding aan de medewerkers in de
werkplaats. Het instrueren van de medewerkers, coördineren van de
werkzaamheden en het bewaken van de dagelijkse voortgang behoren tot het
takenpakket. Je verricht de eindcontrole van het uitgevoerde werk voor aflevering
aan de klant en corrigeert als het nodig is. In deze functie zie je erop toe dat de
kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften bij alle medewerkers bekend zijn
en nageleefd worden.

Vestiging:
ABS Autoherstel Boekhorst Arnhem
Zuid
Functie:
Overig
Dienstverband:
Vast

De werkplaats dient naar behoren te worden onderhouden en een
representatieve aanblik te bieden. Samen met de medewerkers in de werkplaats
ben je hier verantwoordelijk voor. Het bewaken van de productiviteit en efficiency
is een belangrijk onderdeel van deze functie.

Aantal uur:

Naast de vakinhoudelijke kant van de functie, ben je verantwoordelijk voor het
voeren van een adequate administratie en lever je een positieve bijdrage aan het
bedrijfsresultaat. In de functie van Chef Werkplaats zorg je voor een hoge
productiviteit en verlies je de goede werksfeer niet uit het oog.

MBO

Ben jij een gedreven Chef Werkplaats met een afgeronde beroepsopleiding in de
schadeherstelbranche? Lees dan verder, dit is de baan voor jou!

Wij bieden jou:
Een gave functie waarin je een bijdrage levert aan de mooiste merken;
Goede doorgroeimogelijkheden;
Een salaris in overeenstemming met functie en leeftijd;
En een prettige werksfeer.

Wij vragen van jou:
Een afgeronde beroepsopleiding in de Schadeherstelbranche;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Goede en brede inhoudelijke kennis van autoschadeherstel;
Ervaring als leidinggevende.
En ben je daarnaast:
Woonachtig in de regio;
Goed in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
Flexibel en positief ingesteld;

38
Opleidingsniveau:

Resultaatgericht zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen;
Klantvriendelijk ingesteld.

Interesse?
Voor informatie over de functie bel je met Luc Besselink (Vestigingsmanager) op
06-83053356. Meer weten over Boekhorst? www.boekhorstgroep.nl
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