VACATURE

VOORBEWERKER | AUTOSPUITER
Voorbewerker/Spuiter
Als voorbewerker/spuiter wordt je onderdeel van een jong en dynamisch team
waar collegialiteit en samenwerking hoog in het vaandel staan. Als geen ander
kun jij schuren, plamuren, afplakken, lak mengen en spuiten. Je zorgt ervoor dat
elk voertuig of onderdeel strak de spuitcabine in gaat. Jouw vakmanschap zorgt
ervoor dat het eindresultaat uit de cabine perfect is. Daarnaast vinden we het fijn
als jij je collega’s soms helpt met werkplaatsgerelateerde werkzaamheden.

Wij bieden jou:

Vestiging:
ABS Autoherstel Bennie Jansen
Functie:
Voorbewerker / autospuiter
Dienstverband:
Vast
Aantal uur:
32-38

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:

Opleidingsniveau:
MBO
Werkniveau:
Ervaren

Dat je een afgeronde opleiding MBO 2 of MBO 3 hebt
Dat je minimaal 3jaar ervaring hebt als voorbewerker
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 jolein.jansen@benniejansen.nl, of
neem contact op met Bennie Jansen, tel:0653119903

Over ABS Autoherstel Bennie Jansen
ABS Bennie Jansen is een middelgrote schadehersteller in Emmeloord. We zijn
onderdeel van de landelijke schadeherstelketen ABS, met 77 bedrijven in
Nederland. We zijn een informeel bedrijf met korte lijnen. De eigenaar zie je
bijvoorbeeld meer op de werkvloer dan op kantoor. Binnen ons team hebben we
respect voor elkaar. Iedereen doet er toe en samen gaan we voor een mooi
resultaat.

Goed vakwerk vinden we belangrijk. Je collega’s zijn fanatiek en gedreven om
het mooiste resultaat te maken. Om dit te realiseren zullen we jou voorzien van
een werkplek met goede apparatuur en gereedschap.
We werken van 7.45 uur tot 16.30 uur. We vinden een goede werk-privé balans
belangrijk, zo is parttime werken bijvoorbeeld mogelijk. Op vrijdagmiddag sluiten
we de week af met een gezellige borrel.
Heb jij passie voor auto’s en vind je kwalitatief vakwerk net zo belangrijk als wij?
Solliciteer direct!
Drink je liever eerst een kop koffie ter kennismaking? Je mag altijd langs komen
of bellen voor een afspraak.
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