Vacature auto monteur
Functiegroep: auto monteur
Branche: automotive
Dienstverband: tijdelijk, met mogelijkheid tot vast contract
Uren: 38 uur per week (part time bespreekbaar)
Opleidingsniveau: minimaal afgeronde MBO opleiding automotive
Carriéreniveau: onervaren / ervaren
Salaris: conform CAO carrosserie
Functie omschrijving:
HALLO! Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in de auto branche? Heb je passie voor auto’s en hou jij
van hard werken? Vanaf februari hebben wij een hele leuke vacature bij Hoefa.
Hoefa bestaat al heel lang en de naam komt van hoezen fabriek. Wij zijn een auto specialistisch
bedrijf. Dat betekent dat onze klanten bij ons komen voor allerlei werkzaamheden die vaak ‘afwijken’
van het normale onderhoud werk. Zo bouwen wij ook een dashcam in, zetten we trekhaken onder
auto’s, monteren we stoelverwarming en vervangen we cabrioletdaken, maar ook de grote en kleine
beurt komen regelmatig langs.
Geen dag is bij ons hetzelfde en vraagt dan ook veel van je flexibiliteit en creativiteit. We werken
met een klein team en pakken alle werkzaamheden op die er langs komen. Je hebt veel ruimte voor
eigen initiatief, doorleren en creatief bezig zijn. Een belangrijke eigenschap die je nodig hebt is
nauwkeurigheid. Je streeft altijd naar kwaliteit en maakt de klus dan ook netjes af. De auto wordt
nog even uitgezogen en de ruit wordt nog even schoon gemaakt voor aflevering. Je maakt de factuur
en levert de auto ook zelf af aan de klant met de bijbehorende uitleg. Het hele proces van
werkzaamheden aannemen van de auto, reparaties, factureren, auto’s afleveren hoort erbij.
Doordeweeks ben je met twee monteurs in de werkplaats.
1 keer in de drie maanden hebben we ‘pizza- werkoverleg’ hier vindt er afstemming plaats. We
bespreken de koers van het bedrijf, de positieve werkpunten en de aandachtspunten. Zo staan onze
neuzen altijd dezelfde kant op.
Op woensdagavond en zaterdag hebben we het ‘hobby’ moment. Op dit moment is er de
gelegenheid om aan je eigen (hobby) auto te werken.
Wat bieden we jou:
- een super leuke werkplek. We zijn een klein team (5 medewerkers) en steunen en helpen elkaar.
- Werkplezier staat voorop.
- scholing en begeleiding op een gebied naar keuze (oude autotechniek, ruitenplakken,
inbouwspecialist)
- veel ruimte om mee te denken en eigen initiatieven te ontwikkelen.
- salaris en pensioen conform CAO carrosserie
- de ervaring en de voldoening van het mee mogen bouwen aan een mooi bedrijf.

Wat verwachten we van jou:
-

Humor, gezelligheid
Stressbestendig
Flexibiliteit
Hard werken, je hebt een pro-actieve houding.
Je bent in bezit van een rijbewijs
Minimaal een afgeronde MBO opleiding in een relevante richting in de autobranche

Kortom: Kom jij solliciteren naar de baan waar je echt tot je recht komt met jou werk instelling en
vaardigheden?
Reageren?
Stuur je CV en motivatie voor 3 januari 2020
naar administratie@hoefa.nl
of bel naar: 06-48427298
We horen snel van je!
Adres:
Hoefa, uw autospecialist
Boteyken 307
3454 PD De Meern

