Eerste Autotechnicus met apk en ervaring in storingen en
diagnoses
Vacature Autotechnicus
Wat ga je doen?
Als eerste Autotechnicus ben je verantwoordelijk voor een snelle en correcte afhandeling van (complexe) diagnose,
reparatie en onderhoud. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de aan jou ter
beschikking gestelde materialen. Tevens draag je zorg voor de registratie van de door jou verrichte werkzaamheden via
het tijdregistratiesysteem.
Taken van een eerste autotechnicus/diagnose specialist

 Alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan benzine en dieselauto's, volgens de
richtlijnen en voorwaarden van de fabrikant en serviceplannen.

 Diagnoses stellen en reparaties uitvoeren bij storingen.
 Uitvoeren van Algemene Periodieke Keuring
 Het zorg dragen voor een schone en representatieve werkomgeving;
 Het volgen van alle voorschriften op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu;
 Het volgen van alle relevante opleidingen/trainingen die nodig zijn om de vereiste kennis/vaardigheden op
niveau te houden.

Profiel Eerste Autotechnicus
Wat vinden wij belangrijk?

 Een opleiding tot eerste autotechnicus;
 Een storing lokaliseren en oplossen is een uitdaging.
 APK, is een pré;
 Rijbewijs B;
 Bereid zijn tot het volgen van eventuele opleidingen
 Aantoonbare ervaring als diagnose specialist
Tevens vinden wij het belangrijk dat je als persoon een flexibele instelling hebt, geen 9 tot 5 mentaliteit, een
representatief voorkomen, een goede beheersing van de Nederlandse taal, goede communicatieve en sociale
vaardigheden en dat je een teamplayer-mentaliteit hebt.

Arbeidsvoorwaarden
Uiteraard bieden wij marktconforme beloning met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsprofiel
Delamboy automotive services is een modern en trendy autobedrijf. Gelegen aan de fremme in Margraten. Een diagnose
expert op autotechnisch gebied. Met beschikking over de modernste apparatuur en originele dealer interfaces blijft geen storing
onopgelost. Delamboy automotive services is aangesloten bij groupauto als diagnose expert Nederland b.v.
Natuurlijk dragen wij ook zorg voor periodiek onderhoud en alle andere voorkomende werkzaamheden.

Sollicitatieprocedure
Stuur een mail met je motivatie en cv naar info@delamboy.nl

