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 een volledig productenprogramma. 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.

Op de vestiging Maasdijk zijn momenteel 13 monteurs werkzaam waar je leiding aan gaat geven. Samen met de Voorman hou
je de planning en follow-up van de werkzaamheden in de gaten en stuur je bij waar nodig. Tevens draag je zorg voor een
optimale kwaliteit, efficiency en arbeidsproductiviteit in de werkplaats. Je instrueert en motiveert het personeel en zorgt voor de
controle en registratie van de gewerkte uren en uitgevoerde werkzaamheden.
In je functie werk je nauw samen met de 2 Service Coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de planning en de
werkvoorbereiding, evenals met de Magazijnchef die zorgdraagt dat alle benodigde onderdelen voorradig zijn. Het is een
dynamische functie waarbij geen dag hetzelfde is. Je bent van nature een motivator en verbinder. Daarnaast vindt je het een
uitdaging om samen met je team de orde, netheid, veiligheid en de milieuzaken in en om de werkplaats te garanderen. Vragen
met betrekking tot werkplaatsfacturen en garantie- en coulanceclaims los je accuraat op. Het opstellen en uitbrengen van
reparatiebegrotingen / schade expertisen en uitbesteden van werkzaamheden behoort tevens tot je takenpakket. Je werkplek is
op onze vestiging in Maasdijk en je rapporteert aan de vestigingsmanager.







HBO werkniveau in technische richting
Ruime werkervaring in de bedrijfswagentechniek
Dynamische en Servicegerichte werkhouding, stressbestendig en klantvriendelijk
Commerciële vaardigheden en probleemoplossend vermogen
Leidinggevende die van door- en aanpakken weet en het vermogen heeft om te bouwen aan een hecht team





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

Kijk voor meer informatie over Volvo Group Truck Center, op de website: www.volvogrouptruckcenter.nl
Graag ontvangen we je brief met motivatie en helder C.V. per e-mail.
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