Leerling Autotechniek (BBL)
Bedrijf: Zwartepoorte Roosendaal B.V.

Functieomschrijving
Voor onze vestiging in Roosendaal zijn we op zoek naar een:
Leerling autotechniek (BBL)
Met passie voor auto's
Je nieuwe baan
Voor deze startersfunctie denken wij aan iemand die zich thuis voelt in een dynamisch team. Je steekt graag je
handen uit de mouwen. Naast gevoel voor de techniek ben je ook handig met de computer. Je voert
werkzaamheden uit onder begeleiding van een erkend Leermeester.
Naar mate de opleiding vordert wordt er steeds meer zelfstandigheid verwacht bij de werkzaamheden die je
uitvoert. Jouw vakmanschap, enthousiasme en interesse in de autotechniek bepalen mede de mate waarin je
complexere werkzaamheden mag uitvoeren.
Naast de vaktechnische ontwikkeling tijdens de werkzaamheden, wordt er ook van je verwacht dat je voldoende
tijd en zorg besteed aan en de verantwoordelijkheid neemt, voor het invullen van jouw praktijkboek en
consequente deelname aan de theorielessen.
Wij verwachten van jou dat je minimaal tot doel hebt nivo 4 te behalen en de ambitie om het hoogste technische
nivo bij onze merken BMW en MINI te behalen.
Een merk dealer moet voldoen aan regels die de importeur stelt. De werkplaats moet bijvoorbeeld op een
voorgeschreven manier worden ingericht en de werkzaamheden volgens een vast protocol worden uitgevoerd.
Wij zoeken ter aanvulling van ons team een positieve persoonlijkheid die een echte bijdrage aan ons team gaat
leveren waarmee we gezamenlijk met veel humor en plezier een topprestatie kunnen neerzetten.
We verwachten dus veel van je, inzet, passie, verantwoordelijkheidsgevoel. Je krijgt ook wat terug: onder werktijd
mag je 1 dag per week naar school. We kennen een mooie scholingsregeling en betalen dus, mits je blijft
presteren, de schoolkosten! Ben jij bezig of start jij aan de opleiding autotechnieker BBL? En jij bent op zoek
naar een leerbedrijf? Dan zoeken wij jou!
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.
Ons vernieuwde pand is wat dat betreft een belangrijke stap vooruit, maar een mooi pand is niet genoeg. Het
product is fantastisch en daar hoort de passende beleving bij.

Functie-eisen
Jij
·

bent reeds bezig met een MBO-opleiding Autotechniek BBL of begint aan niveau 3 BBL.

·
·

bent handig, nauwkeuring en hebt een praktische instelling.
bent woonachtig binnen een straal van 30 kilometer van onze vestiging Roosendaal.

Deze functie is een full time dienstverband, voor minder doen we het niet!
Ben je toe aan een mooie carrière in de autotechniek, in een sfeervolle omgeving, binnen een collegiaal en
ambitieus team en wil je de waardering die je verdient, solliciteer dan op onze vacature.

Bedrijfsprofiel
Binnen de Zwartepoorte Holding bv zijn totaal drie bedrijven met dealerschappen voor de merken BMW, MINI,
Landrover en Jaguar actief, alsmede een compleet Schadeherstelbedrijf,
Als mobiliteitscentrum ontzorgen wij de complete mobiliteit van onze klanten. Wij staan dagelijks klaar met
enthousiaste teams van medewerkers en doen er alles aan om de wensen van onze klanten tot in de puntjes te
realiseren.
Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s bieden wij onze klanten leasing, financiering, verzekeringen
maar ook onderhoud, reparatie en schadeherstel, ook slaan we winter/zomerbanden op in ons eigen
bandenhotel.
Vanuit drie schitterende bedrijfspanden in Roosendaal en Goes wordt aan onze (toekomstige) klanten de
aandacht en service gegeven die bij onze premium merken passen.
Onze ca. 90 medewerkers worden met een uitstekend trainingsprogramma opgeleid bij hun werkzaamheden.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

