EERSTE BEDRIJFSAUTOTECHNICUS MET APK M/V

ALGEMEEN
Voor in onze werkplaats in Meerkerk, zijn wij op zoek naar een zelfstandige monteur die,
in teamverband, uitdaging ziet in zijn werk en zo oplossingsgericht te werk gaat. Hierbij
gebruik makend van de nieuwste technieken en materieel om zo voornamelijk zware
bedrijfswagens zo snel mogelijk weer onderweg te helpen.
FUNCTIEOMSCHRIJVING













Kwalitatief goed, zelfstandig en binnen de gestelde tijd reparaties en onderhoud
uitvoeren aan voertuigen die na overleg met de Chef werkplaats zijn toegewezen;
Zelfstandig opsporen van mechanische en elektrische storingen en daarbij een
diagnose stellen, vervolgens deze storingen binnen de gestelde tijd verhelpen;
Het zelfstandig uitvoeren van APK-keuringen;
Het nemen van verantwoordelijkheid voor de uit te voeren werkzaamheden om zo
een win-win situatie te creëren tussen de klant en het bedrijf;
Het correct invullen van werkorders, urenverantwoording, documentatie behorend
bij de voertuigen en officiële documenten (APK afmeldingsformulieren,
tachograaf afmeldingsformulieren etc.);
De Chef werkplaats tijdig informeren over de voortgang van de werkzaamheden;
Het up-to-date houden van de technische kennis die benodigd is voor het
uitvoeren van de werkzaamheden, dit door het volgen van interne en externe
trainingen;
Netjes en ordelijk omgaan met de voertuigen en het materieel, mede door het
gebruiken van de beschikbare beschermingsmiddelen;
Het uitvoeren van proefritten ter controle van de uitgevoerde werkzaamheden;
Het eventueel begeleiden van leerling monteurs en stagiairs;

PROFIELEISEN









Diploma 1e bedrijfsautotechnicus
APK-keuringsbevoegdheid
Goed ontwikkelt technisch inzicht
Communicatieve vaardigheden
Verantwoordelijkheidsgevoel
Hoog kwaliteitsbesef
Klantvriendelijk
Rijbewijs C(E) een pre

OVER HET BEDRIJF
De Ruyter Trucks is een veelzijdig bedrijf wat op meerdere fronten actief is; in- en
verkoop van nieuwe en gebruikte bedrijfswagens, verkoop van nieuwe en gebruikte
onderdelen, verhuur van bedrijfswagens en een werkplaats voor reparatie en onderhoud
van lichte en zware bedrijfswagens voor derden en eigen gebruik. Al deze facetten
worden uitgevoerd door personeelsbestand van rond de twintig personen, een ieder

gespecialiseerd op zijn eigen gebied! Verder is het noemenswaardig dat De Ruyter
Trucks zich in de loop der jaren voornamelijk heeft gespecialiseerd in het merk DAF.
WAT WIJ BIEDEN





Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden.
Persoonlijke loopbaan begeleiding.
Prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie.
Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en/of cursussen.

REAGEREN?
Bent u na het lezen van de bovenstaande informatie geïnteresseerd in de functie? Stuur
uw CV samen met een motivatiebrief naar info@ruytertrucks.nl of naar
De Ruyter Trucks BV
T.a.v. Jan Baars
Postbus 31
4230 BA Meerkerk
Bellen kan natuurlijk ook => 0183-357228

