VACATURE

VOORBEWERKER / AUTOSPUITER
Helaas... deze vacature is al vervuld. Kijk snel bij onze andere vacatures.

Voorbewerker/Spuiter
In verband met onze groei, zoeken wij een 1e voorbewerker/spuiter die het leuk
vindt samen te werken aan efficiënt en kwalitatief goed schadeherstel. Die er
voor open staat te leren over efficiënt werken in en buiten de cabine. Die ook aan
de nieuwste auto’s – zoals Tesla’s – wil werken én bij wil blijven in de nieuwste
technieken. Ben jij een vakman die alle facetten van het vak leuk vindt en
behoefte heeft aan continue scholing, dan ben je bij ons goed op je plek!

Vestiging:
ABS Autoherstel Den Elzen
Zoetermeer
Functie:
Voorbewerker / autospuiter
Dienstverband:
Tijdelijk
Aantal uur:

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
We zijn altijd in beweging en stimuleren jou graag in je vaktechnische én
persoonlijke ontwikkeling. Dat kan via interne begeleiding en training, maar
uiteraard ook via externe opleidingen.

Wij vragen van jou:
Dat je een afgeronde opleiding voorbewerker/spuiter niveau 3 hebt
Dat je minimaal 3 jaar ervaring hebt als voorbewerker/spuiter
Dat je goed in teamverband kunt functioneren
Dat je bereid bent om cursussen te volgen
Een flexibele en positieve bijdrage aan het team
Secuur, zelfstandigheid en stressbestendigheid
Hoge verantwoordelijkheid voor het beheer van onderdelen, gereedschap,
spuitapparatuur en de te repareren voertuigen
Oplossingsgericht

Interesse?
Stuur een e-mail met je CV en motivatie naar werkenbij@denelzen.nl, of neem
contact op met Danielle Vermeulen, HR, telefoonnummer 06-16580923.

Over ABS Den Elzen Groep

38
Opleidingsniveau:
MBO
Werkniveau:
Ervaren

Je komt te werken in een familiebedrijf dat niet zo maar al bijna 70 jaar bestaat.
Dat is, omdat we niets liever doen dan een klant uit de brand helpen door het
vakkundig herstellen van zijn auto. Een tevreden klant maakt ons blij. Daarbij
verliezen we nooit uit het oog, dat we moeten blijven inspelen op alle nieuwe
ontwikkelingen in de autobranche. Vol vertrouwen werken we aan de groei van
onze groep. Je komt daarom terecht in een team met leuke en hardwerkende
collega’s. We juichen het toe als je opleidingen wilt volgen en meedenkt hoe we
onze prestaties kunnen verbeteren. Er is een informele werksfeer en we zijn ook
resultaatgericht.
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