
Vacature voor Technisch Specialist Personenauto’s (BBL niveau 4)

Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar een Technisch 
Specialist Personenauto’s. Alleen maar gek op auto’s is bij ons niet 
voldoende, je moet in eerste instantie techniek interessant vinden. 
Èn gemotiveerd zijn om allround Technisch Specialist te worden! 

In onze garage hebben we auto’s van alle merken (brandstof, 
hybride, elektrisch) maar ook campers, aanhangwagens, young-
timers. Wij werken met het garage-softwareprogramma 
CarSystems. 

Gedurende de dag wijzigt de planning nogal eens omdat er vaak 
onverwachte dingen gebeuren waardoor je flexibel in moet 
spelen op situaties. We zijn laagdrempelig, dus klanten komen 
onaangekondigd binnen met een vraag. 

De eigenaar en de technisch specialist(en) beantwoorden naast 
hun monteurswerkzaamheden, de telefoon, maken afspraken met 
de klanten, staan klanten te woord, bestellen onderdelen, geven 
uitleg als de klant de auto weer ophaalt. Je bent dus vanaf het 
moment dat de klant zijn auto binnenbrengt tot het moment dat 
de auto opgehaald wordt, verantwoordelijk. Dat maakt werken 
binnen ons bedrijf zo afwisselend. 

In eerste instantie assisteer je de eigenaar en technisch specialist(en) 
bij hun werkzaamheden. Je leert o.a. welke werkzaamheden 
behoren te gebeuren bij onderhoudsbeurten, hoe de bandenwissels 
plaats vinden. Afhankelijk van je eigen kunnen, krijg je meer 
zelfstandigheid en breiden de werkzaamheden zich uit, zoals 
storingen uitlezen en verhelpen, diagnose stellen, distributieriemen 
vervangen. Maar ook moet je de werkplaats netjes houden: 
gereedschap opruimen, werkbanken en apparatuur schoonmaken.

Je moet het werk zien: heb je even niets te doen omdat de 
technisch specialist aan de telefoon is, dan pak je op eigen initiatief 
bijvoorbeeld een bezem om de vloer aan te vegen, ruim je het oud 
papier op enzovoort.

Het leerbedrijf biedt je een afwisselende werkplek. Als je je inzet 
voor het bedrijf, gemotiveerd bent, de werkzaamheden goed oppikt 
en je afspraken nakomt, is er kans op een contract. 

Kijk op www.bosvanooijen.nl om een indruk te krijgen van ons 
bedrijf. Ben je na het lezen enthousiast geworden? Stuur een goede 
motivatie mail naar : bosvanooijen@hetnet.nl
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