(Eerste) Bedrijfswagentechnicus (locatie Zwaag)
Werken in een dynamische omgeving met een no-nonsense mentaliteit
Van der Linden van Sprankhuizen Bedrijfswagens BV is Volvo en Renault truck- en
bedrijfswagendealer met vestigingen in Beverwijk, Broek op Langedijk, Zwaag, Bitgum en
Heerenveen. Wij zijn onderdeel van de Van der Linden van Sprankhuizen Autogroep. Binnen de
totale groep zijn ongeveer 225 mensen werkzaam. De groep bestaat uit:
•
•
•
•

drie Opel vestigingen
drie Volvo/Renault LVS trucks vestigingen
twee Volvo/Renault M.S. de Vries trucks vestigingen
schadebedrijf Dampten

Wij zoeken:
Voor onze vestiging LVS Trucks in Zwaag zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de
functie van (Eerste) Bedrijfswagentechnicus/Diagnose Specialist. Ben jij op dit moment een
bedrijfswagentechnicus die in staat is om zelfstandig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te
verrichten en die zelfstandig diagnose kan stellen bij storingen en deze kan herstellen? Wil je door
interne en externe opleidingen de kans pakken om op de hoogte te blijven van de laatste technische
ontwikkelingen? Dan is het tijd voor een nieuwe stap in je carrière. Van der Linden van Sprankhuizen
Bedrijfswagens BV biedt je de kans om een (Eerste) Bedrijfswagentechnicus te worden binnen een
gemotiveerd team van enthousiaste collega’s.
Wij vragen:
 Minimaal niveau van Tweede Bedrijfswagentechnicus
 Capaciteit om zelfstandig te werken
 Motivatie, inzet en bereidheid om te leren
 Geen 9 tot 5 mentaliteit
 Ervaring in een soortgelijke functie
 In het bezit van een rijbewijs B
 Aanvullende specialisaties is een pré
Waarom jij bij ons wilt werken:
 Een fulltime functie met een marktconform salaris binnen een succesvolle groeiende
organisatie met een duidelijke toekomstvisie
 Een dynamische werkomgeving binnen een enthousiast team, met een informele werksfeer
en een no-nonsense mentaliteit
 Werken in een uitdagende markt, wij durven innovatief te zijn en nemen de eerste stap om
kansen te vervullen
 Wij weten je prestaties te waarderen en hebben oog voor je capaciteiten
 Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband, een reiskostenvergoeding,
pensioenopbouw en gezellige uitjes

Solliciteren?
Is deze functie jou op het lijf geschreven, solliciteer vandaag nog en stuur jouw motivatie en CV naar
marita@lvs.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jacco Rijkhoff
(Operationeel Manager LVS & M.S. de Vries) 06-4670 2323 of met Marita Muhren-Jonk (HR adviseur)
0229-236464 (aanwezig op ma/di/do).

