Volvo Group truck center
Volvo Group Truck Center (onderdeel van de Volvo Groep) heeft 11 vestigingen in de Randstad. Als Volvo en Renault
bedrijfswagendealer biedt Volvo Group Truck Center het volledige productenprogramma. Door onze dual brand
vestigingen verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening voor onze klanten, verhogen we de dichtheid van ons
netwerk en vergroten we het productaanbod per vestiging. De passie voor innovatie is onderdeel van onze visie om de
toonaangevende leverancier te zijn van commerciële transportoplossingen. Fundamenteel voor dit succes is het werven,
ontwikkelen en binden van de beste professionals.

EERSTE BEDRIJFSAUTOTECHNICUS / PLAATSVERVANGEND WERKPLAATSCHEF
Werkzaamheden
De betrouwbare en krachtige motoren van Volvo en Renault Trucks worden aan jou toevertrouwd, evenals alle omringde
techniek om ervoor te zorgen dat onze klanten veilig en probleemloos hun kilometers kunnen maken. Storingen spoor je
op met onze geavanceerde diagnose-apparatuur en jouw vindingrijkheid. Je vervangt de Werkplaatschef bij afwezigheid,
je ondersteund en begeleid de collega’s in de werkplaats waar nodig. Jij kunt zelfstandig werken, neemt initiatief en bent
bereid om je (Volvo- en Renault Trucks-) kennis voortdurend bij te spijkeren. Wij zorgen voor de benodigde coaching en
begeleiding om je het vak volgens onze normen eigen te maken. Je bent werkzaam op onze vestiging in Almere
(Stichtsekant) en rapporteert aan de Werkplaatschef.

Wij vragen
•
•
•
•

Minimaal diploma Eerste Bedrijfsautotechnicus (EBAT)
Minimaal 4 jaar bedrijfsauto-ervaring
Klantgerichte houding en flexibele instelling
Bereidheid om in wisseldienst te werken

Wij Bieden
•
•
•

Een uitdagende functie in een gezonde, dynamische onderneming
Werken in service gerichte en professionele dealer organisatie
Collegiale, informele sfeer met ruime ontwikkelingsmogelijkheden

Voor meer informatie over Volvo Group Truck Center; ga naar www.volvogrouptruckcenter.nl.
Graag ontvangen we je brief met motivatie en helder C.V. per e-mail.
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