1e Autotechnieker
Functieomschrijving
Voor onze vestigingen in Roosendaal èn Goes zijn we op zoek naar een:
1e Autotechnieker
Met passie voor zijn vak en bekend met auto elektronica!
Je nieuwe baan
Iemand komt bij de receptie van een autobedrijf en vertelt wat er met zijn auto aan de hand is. Of er staat een
auto op de verkoopafdeling die aangepast moet worden. Wat doe je? Vanuit de receptie en de verkoopafdeling
komen de werkorders jouw kant op. Je repareert auto’s en je zorgt voor het onderhoud. In het magazijn haal je de
onderdelen die je daarvoor nodig hebt. Hoe hoger het niveau waarop je werkt, hoe moeilijker de klussen. Wij zijn
merkdealer voor diverse merken en verkopen, onderhouden en repareren in Roosendaal BMW en MINI, en in
Goes BMW, MINI, Land Rover en Jaguar
Een merk dealer moet voldoen aan regels die de importeur stelt. De werkplaats moet bijvoorbeeld op een
bepaalde manier worden ingericht en de werkzaamheden volgens een vast protocol worden uitgevoerd.
Laagdrempelig, open en transparant. Dit is wat in onze ogen een moderne merkdealer hoort te zijn. Dit
proberen wij bij Zwartepoorte dan ook dagelijks te zijn richting onze klanten. Klanten moeten zich op hun gemak
voelen en moeten trots zijn op het automerk wat ze rijden. Zo worden het echte ambassadeurs. Dat heeft ook met
de sfeer in de zaak te maken. Een goede service verlening staat bij Zwartepoorte hoog in het vaandel, zo nemen
wij de zorg uit handen van onze klanten.
Wij zoeken ter aanvulling van ons team een positieve persoonlijkheid die een echte bijdrage aan ons team gaat
leveren waarmee we met veel humor en plezier een topprestatie neerzetten.
Je werkplek
Onze panden voldoen zowel qua stijl als qua inrichting aan de nieuwste Corporate Identity-normen van de
merken en we werken met de nieuwste technieken en automatisering. Hierdoor is jouw werkomgeving
een plezierige moderne werkplek die je ten volle ondersteunt om een topprestatie neer te zetten!

Functie-eisen
Jij bent
·
Minimaal in het bezit van het diploma Eerste Autotechnieker(Diagnosetechnieker of MTS Autotechniek is
een pre)
·
·

APK keurmeester (is een pre)
Handig, nauwkeuring en hebt een praktische instelling

·
·

Woonachtig binnen een straal van 30 kilometer van een van onze vestigingen
In het bezit van rijbewijs B

·
Full time beschikbaar
Ben je toe aan een nieuwe stap, in een sfeervolle omgeving, binnen een collegiaal en ambitieus team en wil je de
waardering die je verdient, solliciteer dan op onze vacature.
Wij zijn op zoek naar een Autotechnieker voor zowel in onze vestiging te Roosendaal als in onze vestiging
te Goes.

