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Are you looking for a challenging workplace where you can work with professional and energetic colleagues? Who are 
passionate about what they do, and who are committed to deliver excellence every day? All in a work environment 
where safety in the workplace is our primary care, team spirit is fostered and integrity is at the core of our business.  
 
We have many opportunities for your professional growth! 
 
We offer you a job at a known truck brand in the industry. It concerns an intensive traineeship where you should be 
prepared to follow a learning workshop. You will be trained to first Truck Technician by training, course and internal 

guidance. It is it is important to use the job for the longer time will, very eager to learn and want to grow. Next to 
you the requested training and experience is rigorously selected on mentality, attitude and motivation. 
 
Bent u op zoek naar een uitdagende werkplek waar je met professionele en energieke collega's werken kunt? Ze zijn 
gepassioneerd over wat ze doen en toegewijd aan het dagelijks leveren van topkwaliteit? In een werkomgeving waar 
veiligheid op de werkplek onze primaire zorg is, teamgeest wordt bevorderd en integriteit vormt de kern van ons 
bedrijf.  
 
Wij hebben veel mogelijkheden voor uw professionele groei! 
 
We bieden je een baan bij een gerenommeerd truck merk in de branche. Het betreft een intensief traineeship  
waarbij je bereid moet zijn om een leer werk traject te volgen. Je wordt opgeleid tot eerste bedrijfsautotechnicus dmv 
training, cursus en interne begeleiding. Het is belangrijk is dat je de baan voor de langere tijd wil, zeer leergierig bent 
en graag door wil groeien. Naast je de gevraagde opleiding en ervaring wordt er streng geselecteerd op mentaliteit, 
houding en motivatie. 
 

Job description 
 Monitoring the security imposed by the employer-, quality-and environmental regulations  
 According to command and procedures to provide repairs and/or maintenance work on vehicles and 

machines and as far as possible using standard checklists and maintenance schedules  
 Register of operations on the work order, with specific attention to the separate mention of additional (extra) 

work and have the permission according procedure  
 Assembly work for inside and outside accessories  
 Responsible for your ow hour registration, have to be exactly right 
 Ensure correct and neat dealing with the workshop tools and equipment  
 Manage your own tool box and ensure the completeness of this 
 Ensure order and cleanliness in the workshop and in particular your own working environment 

 
Functieomschrijving 

 Opvolgen van de door de werkgever opgelegde veiligheid-, kwaliteit- en milieuvoorschriften 
 Volgens opdracht en procedures verrichten van reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan 

bedrijfsvoertuigen en machines en daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van standaard controlelijsten en 
onderhoudsschema’s 

 Registreren van de uitgevoerde werkzaamheden op de werkorder, met specifieke aandacht voor het apart 
vermelden van meerwerk en het volgens procedure verkrijgen van toestemming hiervoor 

 Verrichten van montagewerkzaamheden ten behoeve van in- en opbouw van accessoires 
 Verantwoordelijk voor een eigen juiste urenregistratie en een juiste urenverantwoording 
 Zorgdragen voor een juiste en nette omgang met het algemene werkplaatsgereedschap en equipment  
 Beheren van de eigen gereedschapskist en zorgdragen voor de volledigheid hiervan 
 Zorgdragen voor orde en netheid in de werkplaats en met name de eigen werkomgeving 
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Function requirements  

 Technical education of secondary level   

 Technically minded, work experience in a workshop of trucks will be preferred  

 Familiar with making (annual) inspections, a tachograph, electrical experience, plc experience and driving 
license C (E) are a benefit  

 Prepared to follow a traineeship Truck Technician (BAT) and First Truck Technician (EBAT)  

 Prepared to have a stable job for the longer time in The Netherlands  

 Customer-oriented attitude  

 Flexible working attitude  

 Good knowledge of the English language  

 In the possession of a driving license 
 
Functie eisen 

 MBO niveau in een technische richting 

 Technisch aangelegd, ervaring met het werken op werkplaats met als voorkeur bekend met bedrijfswagens 

 Bekend met het maken van (jaarlijkse) inspecties, een tachograaf, elektro ervaring, plc ervaring en rijbewijs 
C(E) zijn een voordeel  

 Bereid tot volgen van een leerwerk traject Bedrijfsautotechnicus (BAT) Eerste Bedrijfsautotechnicus (EBAT)  

 Je wil een stabiele baan voor de langere tijd in Nederland  

 Klantgerichte houding 

 Flexibile werkhouding 

 Goede kennis van de Engelse taal  

 Rijbewijs 
 

 


