VACATURE

PLAATWERKER
Ervaren plaatwerker
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die zowel goed
in teamverband als zelfstandig kan werken en altijd gaat voor een optimaal
eindresultaat. Je hebt een afgeronde beroepsopleiding in de
autoschadeherstelbranche en bent al enige tijd werkzaam als plaatwerker.

Wij bieden jou:
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:
Dat je een afgeronde MBO-opleiding hebt
Dat je minimaal 1 jaar ervaring hebt als plaatwerker
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 hr@bochane.nl, of neem contact
op met Niels de Vries, telefoonnummer 06-81516902

Over ABS Boekhorst Groep
Schadeherstelbedrijf ABS Autoherstel Boekhorst is een familiebedrijf dat al meer
dan 70 jaar bestaat en door de jaren heen is uitgebouwd tot wat het nu is, één
van Nederlands meest innovatieve schadeherstelbedrijven met vijf locaties in
Arnhem, Didam, Almere en Nieuwegein. We maken gebruik van uiteenlopende
geavanceerde technieken voor schadeherstel en er is veel ruimte voor innovatie
en (persoonlijke) ontwikkeling. In onze bedrijven staat de klant centraal, wij
bieden onze klanten een totaal pakket aan diensten. Wij bieden meerwaarde!
Wij leveren kwaliteit en willen ons zelf blijven verbeteren. Daarom mogen wij ons
één van de exclusieve schadeherstellers noemen van onder andere TESLA,
Volvo, Peugeot, Toyota, Volkswagen en Audi.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit diep verankerd in onze
bedrijfsvoering, hier houden we altijd rekening mee in onze processen. Wij

Vestiging:
ABS Autoherstel Boekhorst
Nieuwegein
Functie:
Autoschadehersteller / plaatwerker
Dienstverband:
Vast
Aantal uur:
38
Opleidingsniveau:
MBO
Werkniveau:
Ervaren

streven er als organisatie naar om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten en
natuurlijke rijkdommen te besparen. Wij werken bijvoorbeeld met digitale
werkorders op tablets waarbij er geen gebruik meer wordt gemaakt van papier,
en houden rekening met de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken.

« Terug naar vacatureoverzicht

Cookiemelding

