vacature

Vacature inbouwspecialist
Ter uitbreiding van ons technisch team zijn wij op zoek naar een ervaren auto elektronica inbouwspecialist. Het
werkgebied is heel Nederland, maar gericht op midden Nederland.
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
•
•
•

Het inbouwen van alarmsystemen, carkits, voertuigvolgsystemen, ritregistraties, apparatuur en
overige auto elektronica;
De inbouw vindt plaats op locatie bij particulieren en bedrijven;
Het zorgvuldig afwerken van dagelijks wisselende planning.

Wat wij van jou vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur in de auto elektronica;
Je kunt goed zelfstandig werken, denkt oplossingsgericht en bent stressbestendig;
Je hebt minimaal 2/3 jaar ervaring met het installeren van auto elektronica;
Je hebt ervaring met het installeren van auto alarmsystemen;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
Je hebt geen 09.00 tot 17.00 mentaliteit;
Je vindt het niet erg om veel auto te rijden;
Je houdt van aanpakken, werkt accuraat en kunt omgaan met diverse mensen.
Je hebt een kwaliteits- en klantgerichte instelling

Vanwege de privacy van onze klanten en de vertrouwelijkheid van de informatie waar je mee werkt is het
noodzakelijk dat je van onbesproken gedrag bent (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarom maakt een onderzoek
door de gemeente en een referentiecontrole deel uit van jouw sollicitatie.
Wat wij jou bieden:
•
•
•
-

Een veelzijdige baan waarbij geen enkele dag hetzelfde is;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een bedrijfsauto van de zaak en een goed
geregeld pensioen;
Werken in een jong en groeiend bedrijf waar kwaliteit voorop staat
Werken aan aansprekende projecten. Kijk hier voor een indruk van die projecten:
https://www.facebook.com/fleetaccess/

Ben jij na het lezen van deze vacature ervan overtuigd dat jij de nieuwe collega bent die wij zoeken? Stuur dan
jouw CV met motivatie naar werken@fleetaccess.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Barrie Spoorenberg op telefoonnummer
088-0123 300

