www.kooiman.nl

Autoschade Kooiman is een dynamisch en groeiend autoschadeherstelbedrijf. We zijn onderdeel van Autobedrijf
Kooiman. Een universeel autobedrijf en Opel dealer, dat al meer dan 40 jaar een begrip is in de Hoekse Waard.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een ervaren:

Allround Schadehersteller/ Plaatwerker
(full time)

Heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Ben je een enthousiaste autoschadehersteller en op zoek naar een afwisselende functie bij een autoschadebedrijf met
officiële merkerkenning van Opel. Dan is dit een mooie kans voor je.
Dit ga je doen
Als allround schadehersteller en plaatwerker ben je verantwoordelijk voor het herstellen van schades aan alle
voorkomende voertuigen. Als vakman ontwikkel jij je verder binnen een gezond bedrijf. Je werkt in een klein team
waar ruimte is voor eigen initiatief en zelfstandig werken. Je draagt bij aan de uitbreiding van een tevreden
klantenkring.
Wij bieden
- Een afwisselende functie.
- Een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s.
- Een passend salaris naar ervaring met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Een goed uitgeruste werkplaats met moderne apparatuur, waarin je jouw vakmanschap kunt tonen.
- Mogelijkheid tot het volgen van een vakgerichte opleiding. Wij investeren graag in kennis.
Heb je de juiste bagage?
De collega die wij zoeken heeft een afgeronde opleiding als autoschadehersteller met enige jaren aantoonbare
werkervaring. Ervaring in meerdere merken is een pré. Je kunt zelfstandig werken, bent kwaliteitsbewust en hebt een
flexibele en klantgerichte instelling. Je bent in het bezit van een AST-vakdiploma of de bereidheid om deze te halen.
Enthousiast geworden?
Ben jij de persoon die wij zoeken en spreekt de functie en het bedrijf je aan stuur dan je motivatie met CV naar:
Autobedrijf Kooiman B.V., T.a.v. directie, Postbus 1573, 3260 BB Oud-Beijerland of per e-mail naar:
herman@kooiman.nl
Voor meer informatie over de functie kun je bellen naar 0186-615455. Kijk ook op: www.kooiman.nl
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Autobedrijf Kooiman
met een goed gevoel op weg

