Autoschadehersteller/
Autospuiter
Bedrijf: Zwartepoorte Goes bv
Standplaats: Goes

Functieomschrijving
Zwartepoorte heeft een rijke historie in schadeherstel. Groot geworden vanuit de passie voor hun klanten en het
willen leveren van de hoogste kwaliteit. Bij Zwartepoorte gaan we verder dan verwachtingen waarmaken, we
willen verwachtingen overtreffen… Altijd een luisterend oor voor de klant, want schade is vervelend en grijpt
mensen aan. Klanten komen bij ons binnen met een traan en lopen met een lach weer naar buiten. Dan is onze
dag goed!
Wij begrijpen dus hoe het voelt als een klant schade heeft aan zijn auto. Dat raakt het hart. Hij koestert zijn
kostbare bezit en hij wil erop vertrouwen dat zijn bolide in goede handen is.
Zwartepoorte is specialist in schadeherstel in het topsegment: volgens de strengste officiële richtlijnen en
uitgevoerd door hoogopgeleide vakspecialisten. We hebben merkerkenning voor BMW , MINI , Landrover en
Jaguar in huis.
Wij zoeken ter aanvulling van ons team een positieve, leergierige persoonlijkheid die een echte bijdrage aan ons
team gaat leveren waarmee we met humor en plezier een topprestatie kunnen neerzetten.
Voor de functie van Autoschadehersteller / Autospuiter zijn wij op zoek naar een gedreven vakman. Je bent
resultaatgericht, gaat alleen voor het hoogst mogelijke en hebt oog voor detail. Je bent een positieve
persoonlijkheid en werkt graag in teamverband. Maar je bent ook in staat om zelfstandig optimaal te presteren.
Indien nodig volg je aanvullende cursussen.
Wij werken vanuit het allround principe. Dit betekend dat jij er volledig voor zorgt dat de auto er weer glanzend en
veilig bij staat als de klant hem komt ophalen.
Je bent verantwoordelijk voor het herstellen en vernieuwen van carrosserie en chassisdelen aan de hand van alle
voorkomende reparatieopdrachten. Je voert ook montage- en demontage werkzaamheden uit waarna je de auto
afleverings-klaar maakt. Daarnaast houd je je bezig met het plaatwerken van carrosseriedelen en het richten van
chassis, onder meer met behulp van meet- en richtsystemen. Je zorgt voor het spuitklaar maken van auto’s,
ontvetten en afplakken, het mengen van de juiste kleur van de betreffende auto. Daarna zorg je ervoor dat de lak
op de juiste en volgens de laatste technieken wordt aangebracht, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.
Daarnaast voer je ook de tussencontroles uit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Onze kernwaarden:



Gespecialiseerd in schadeherstel in het hoge segment met merkspecialisaties op BMW, MINI , Landrover en
Jaguar







Herstel volgens fabrieksvoorschriften en BOVAG normen
Streven naar 100% klanttevredenheid (score ASN-klanten 9,2)
Vervangend vervoer op topniveau met haal-en breng service.
Continu scholing van vakkundig personeel
Continu aandacht voor kwaliteit en milieu

Functie-eisen
Voel jij een klik met ons bedrijf en de openstaande vacature en voldoe je aan onze kernwaarden? Check dan
hieronder onze functie-eisen. Ben jij dat helemaal, solliciteer dan direct!
Functie-eisen:










Ervaring of diploma autoschadehersteller (niveau 3 of 4)
Ervaring of diploma autospuiter (niveau 3 of 4)
Passie en enthousiasme voor het vak
In staat zijn om hoge kwaliteit te leveren
In teamverband kunnen werken
Klantgericht kunnen werken
In staat om zelfstandig optimaal te presteren
Woonachtig in Zeeland of maximaal een straal van 50 km van Goes

Bedrijfsprofiel
Binnen de Zwartepoorte Holding bv zijn diverse bedrijven met dealerschappen voor de merken
BMW, MINI, Land Rover en Jaguar actief, alsmede een ASN Schadeherstelbedrijf. Naast de verkoop van
nieuwe en gebruikte auto’s bieden wij onze klanten leasing, financiering, verzekeringen, onderhoud,
(schade)reparatie en verzorgen wij de opslag van zomer/winterbanden voor onze klanten in ons eigen
bandenhotel.
Vanuit twee schitterende bedrijfspanden in Roosendaal en Goes wordt aan onze (toekomstige) klanten de
aandacht en service gegeven die bij de merken passen. Onze medewerkers worden met een uitstekend
trainingsprogramma opgeleid bij hun werkzaamheden. Door sterk de nadruk te leggen op de kwaliteit van zowel
de producten, de dienstverlening als onze medewerkers is het bedrijf in de wijde omgeving een begrip geworden.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

