Autotechnicus met geldige APK I en APK II bevoegdheid
gezocht!
Ben jij een ervaren monteur met ervaring en afgeronde opleiding
autotechnicus en in het bezit van bevoegdheid APK I (zware voertuigen) en
APK II (lichte bedrijfsvoertuigen en personenauto’s)
Dan zijn wij opzoek naar jouw!
Hak B.V. is een gerenommeerd bedrijf met ruim 25 jaar ervaring.
Met behulp van een modern machinepark en gekwalificeerde medewerkers
voert Hak BV infra werkzaamheden uit op het gebied van : Grondverzet,
bodemsaneringen, bestrating werkzaamheden, bouw en woonrijp maken,
rioolreconstructies, beschoeiing werkzaamheden en damwanden.
Voor meer informatie over onze projecten verwijzen wij je naar onze website
www.hakbv.nl
Als monteur bestaan de werkzaamheden onder ander uit:
•

Uitvoeren van apk-keuringen;

•

Uitvoeren van laadklepkeuringen;

•

Zorgdragen voor het tijdig afmelden van de auto’s;

•

Uitvoeren van Tachograaf ijkingen

•

(Groot) onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan personenauto’s,
aanhangwagens/opleggers en vrachtwagens

•

Vervangen van de distributieriem, koppeling enz.;

•

Diagnoses stellen, gebreken signaleren en deze zelfstandig oplossen;

•

Aan het einde van de dag zorg je er samen met je collega voor dat de
werkplaats er weer netjes uitziet

•

Je bent bereid om tegen vergoeding conform Cao bereikbaarheid diensten te
draaien zowel telefonisch als bij geval van nood reparaties te verzorgen.
Functie-eisen

•

Een afgeronde opleiding Autotechnicus met een geldige apk I en II

•

MBO werk-en denkniveau en/of ervaring in een soort gelijke functie;

•

In het bezit van een apk-keurmeester diploma;

•

Rijbewijs B, C en CE heb je op zak;

•

Een goede beheersing van de Nederlandse taal.

•

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, hebt een
representatieve uitstraling en een proactieve klant- en resultaatgerichte
werkhouding.

•

In het bezit van een geldig VCA Basisveiligheid (of bereid om dit te halen )

•

Je bent woonachtig in de omgeving van Alblasserdam
Wij bieden
Een veelzijdige, afwisselende functie binnen een professionele en informele
organisatie, waarbinnen innovatie en kwaliteit voorop staan. Waar korte lijnen
zorgen voor snel schakelen en een stimulans zijn voor eigen initiatief.
De informele en open werksfeer creëert hierbij een prettige omgang met
collega’s waarbij persoonlijke ontwikkeling word gestimuleerd.
Solliciteren?
Ben je klantvriendelijk, gemotiveerd en denk je in oplossingen?
Heb je nog vragen of wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact met ons op!

info@hakbv.nl
Hak Kraanverhuur en Grondverzet B.V.
Van Hennaertweg 19
2952 CA Alblasserdam
☎

078-6912351

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie word niet op prijs gesteld.

