Vacature:
Trailermonteur
Wie zoeken we en wat bieden we?
Als trailermonteur doe je niks liever dan sleutelen aan het grotere materiaal. Je krijgt energie van het uitvoeren
van reparaties, onderhoud, keuringen, schadeherstel of misschien juist het opbouwen van
spiksplinternieuw nieuwe trailers! Klinkt dit bekend in de oren? Dan pas je zeker binnen ons team!
Je werkt hierbij veel samen met zowel de leidinggevenden als met je collega monteurs.
Heb je al ervaring en wil je je graag verder ontwikkelen ? Dan bieden we graag een passende opleiding.
Ben je beginnend monteur of heb je altijd al willen werken in de techniek? Dan is een BBL opleiding waarschijnlijk
de perfecte start om je verder te ontwikkelen.
Verder vinden wij een prettige werksfeer belangrijk en bouwen wij graag aan een leuk team om mee samen te
werken. Een bedrijfsfeest/BBQ is dan ook een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur.
Waar kom je te werken:
Bouwheer Zeewolde is een familiebedrijf werkzaam in de truck en trailer business en werkt daarom via korte,
directe lijnen. We hebben een werkplaats met 20 monteurs en een eigen transport afdeling met 15 chauffeurs.
Doordat we veel nieuwe trailers naar klantwens afbouwen, werken wij met de nieuwste technieken en
ontwikkelingen binnen de branche. Je werkt dus met goed gereedschap in een moderne werkplaats en misschien
nog wel het belangrijkste: je komt te werken in een gezellig team met een sociale en professionele werksfeer.
Wat mag je verwachten:
Wij bieden een goed en marktconform salaris afhankelijk van werkervaring en leeftijd. Je komt te werken in een
dynamisch bedrijf waar ruimte is voor persoonlijke groei en afwisselende taken. Uiteraard bieden wij goede
secundaire voorwaarden en gaan graag het gesprek met je aan om verdere details toe te kunnen lichten.

Dagelijkse werkzaamheden (afhankelijk de

Gewenste vaardigheden:

afdeling):
• Zelfstandig uitvoeren van reparaties en onderhoud

• Minimaal MBO werk- en denkniveau,

aan voornamelijk trailers

• Een sterke affiniteit met techniek

• Herstelwerkzaamheden aan schade opleggers (van

• Je bent collegiaal en hebt geen 8 tot 5 mentaliteit

groot tot klein)

• Je bent servicegericht

• Verzorgen van LPK en/of APK keuringen

• Je bent in staat nauwkeurig te werken

• Het opbouwen van trailer oplossingen naar

• Je steekt graag de handen uit de mouwen

klantwens (denk aan verlichting/laadkleppen etc.)
• Zorg dragen voor een juiste registratie (digitaal) van
uren & gebruikte onderdelen.

Solliciteren naar deze functie?
Stuur dan jou CV en sollicitatiebrief naar:
djonno@bouwheer.com
Voor vragen kan je contact opnemen met:
Tel: +31 (0) 36 521 83 83
Mail: djonno@bouwheer.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

