VACATURE

DE- EN MONTAGEMEDEWERKER
Medewerker montage/demontage
Maak jij van elke beschadigde auto weer een plaatje? Als De- en
montagemedewerker bij Autoherstel Zuid in Nijmegen heb je als hoofdtaak het
verwijderen, vervangen en monteren van verschillende carrosserie delen van
personen-, bestel- en bedrijfsauto’s. Daarnaast bouw je gerepareerde of nieuwe
installaties, systemen en componenten in en zorg je voor het richten, controleren
en uitlijnen van carrosserieën.

Samen op weg

Vestiging:
ABS Autoherstel Zuid Oss
Functie:
Medewerker montage/demontage
Dienstverband:
Vast
Aantal uur:
40

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 met diverse
mogelijkheden voor trainingen en opleidingen om jezelf te ontwikkelen.
Daarnaast bieden we goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
diverse personeelskortingen en collectieve verzekeringen.

Wij vragen van jou:
Als De- en Montagemedewerker bij Autoherstel Zuid in Nijmegen beschik je over
de afgeronde opleiding De- en montagemedewerker niveau 2 of 3. Je hebt
kennis van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je werkt samen met je
collega’s om het beste resultaat voor onze klanten te bereiken. Daarbij staat
kwaliteit bij jou hoog in het vaandel en heb je aandacht voor details. Je bent niet
gauw van je stuk te brengen in hectische situaties en bent en blijft
dienstverlenend.

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 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.

Opleidingsniveau:
MBO
Werkniveau:
Ervaren

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 75
vestigingen die werkt voor vele landelijke verzekeraars en leasemaatschappijen.
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