VACATURE CARROSSERIE MEDEWERKER

Carrosserie Vrints is een gedreven carrosseriebedrijf met 40 jaar ervaring gesitueerd in Essen. Wij staan
bekend om het leveren van kwaliteit, perfectie en een klantgerichte service. Sinds dit jaar staat de
volgende generatie aan het roer van het bedrijf. Met een enthousiast team van een 8-tal medewerkers
blijven wij bouwen aan een continue groei. Wij herstellen niet alleen personenwagens, maar ook
autobussen en camions, verder voeren we ook industrieel spuitwerk uit.
Wij zijn op zoek naar onze nieuwe Handige Harry, grijp nu je kans!

WAT JE ECHT DOET?
Je bent onze Handige Harry voor ons zwaarder carrosseriewerk aan autobussen.
Autobussen
•
•
•
•
•

Vervangen van houten vloeren in het interieur van Lijnbussen
Demontage en montage van onderdelen
Voorbereiding spuitwerk: plamuren, schuren en afplakken
Laswerken aan autobussen
Kuisen van autobussen

Tussendoor help je ook mee met de voorbereiding aan de personenwagens en bestelwagens
•
•
•

Demontage en montage van onderdelen
Voorbereidend schuurwerk
Kuisen van personenwagens voor en na de herstellingswerken

Industrieel spuitwerk
•

Voorbereidend werk: klaarleggen, schuren en ontvetten van metalen onderdelen

BEN JIJ ONZE NIEUWE HANDIGE HARRY?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan zelfstandig werken
Je bent een harde werker die werk ziet en erin vliegt
Als fiere medewerker zorg je voor een ordelijke en nette werkplaats
Je kan geconcentreerd en nauwkeurig werken
Een secundair diploma is vereist, opleiding carrossier is geen noodzaak
Ervaring in de carrosserie- en/of autosector is een voordeel
Je spreekt vlot Nederlands
Je komt uit de regio van Essen

•

We houden van jou omwille van:
o je drive
o je possitiviteit
o je handige handjes
o je rustig en aangenaam karakter
o … en omdat je steeds met een lach naar het werk komt

WAT MAG JE VERWACHTEN?
•
•
•
•
•

We zijn een klein familiaal team, dat graag een aangename en fijne collega in de armen wil
sluiten
Zeer gevarieerde functie binnen een familiebedrijf met een collegiale sfeer
We bieden jou een interessant marktconform loon
Voltijds dienstverband
Je werkt mee in een nieuwe, ordelijke en modern ingerichte werkplaats waar alles voorhanden
is

Carrosserie Vrints… nergens herstelt je wagen beter als bij ons!

