Vacature (Leerling) Carrosseriehersteller

Hoe gaat jouw dag er uit zien?
Als nieuwe collega bij Schotpoort Logistics zal je worden aangestuurd door ons wagenpark team. Je
krijgt een gedegen (praktijk) opleiding van onze huidige carrosseriehersteller/wagenparkbeheerder.
Het verzorgen van kleine reparaties, vernieuwen van onderdelen, zeilreparaties en het vervangen
van planken zijn zo maar een greep uit de werkzaamheden. Mocht je de nodige ervaring meebrengen
dan staan wij daar natuurlijk graag voor open. Kortom een handige alleskunner met een goede dosis
humor. Je bent van harte welkom!

Ben jij de juiste kandidaat?
Voor de fulltime functie van (Leerling) Carrosseriehersteller vragen wij het volgende:


Je bent in het bezit van de rijbewijzen B, C en E met code 95; of studerend hiervoor.



Je bent flexibel en hebt een hands on mentaliteit;



Verzorgt af en toe transport van het materieel naar de dealer of helpt bij pech situaties
onderweg wanneer dit zo uitkomt;



Je bent oplossingsgericht en stressbestendig;



Je bent sportief en staat positief in het leven.

Wij bieden
Wij zijn een dynamisch en sociaal familiebedrijf, waar eigen initiatief naar waarde wordt beloond.
Persoonlijke ontwikkeling wordt gezien en gestimuleerd, en door onze brede dienstverlening zijn er
zeker carrière mogelijkheden. Daarnaast bieden wij:


Salariëring conform de CAO voor het Beroepsgoederen Vervoer (TLN);



Vakantiedagen conform de CAO voor het Beroepsgoederen Vervoer;



Een dynamische werkomgeving met een ongekend goede werksfeer.

Enthousiast?
Wil je graag bij ons komen werken? Reageer snel en wellicht zit jij binnenkort bij ons aan tafel om
onder het genot van een kop koffie samen de mogelijkheden door te spreken!
Stuur nu je motivatie en CV naar mbooij@schotpoortlogistics.eu,
voor meer informatie kun je tevens bellen naar 0313-673904.
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