Truck Monteur
Word Truck Monteur bij Louwman Mercedes-Benz in vestiging Tiel en deel jouw passie voor
techniek dagelijks met jouw collega’s.
Als Monteur Trucks bij Louwman Mercedes-Benz weet jij wat er van je verwacht wordt. Jij zorgt er
met jou ervaring, nieuwe gereedschapskar, inzicht en ander materieel voor dat de Trucks van
Mercedes-Benz weer aan het werk kunnen. In de praktijk sleutel je dus aan de Actros en
aanverwante daarvan. De techniek van deze Trucks is de laatste jaren met sprongen vooruit
gegaan en loopt mogelijk zelfs voor op de techniek van personenwagens. Hulpsystemen zijn
vergelijkbaar en de Dieselmotoren zijn de laatste jaren steeds efficiënter en zuiniger geworden. Als
Truck Monteur bij Mercedes-Benz word je aangestuurd door Arjan. Een ervaren aftersalesmanager
die jou in je kracht gaat zetten. In de praktijk werk je samen met twee ervaren monteurs en twee
jongere monteurs. Samen hebben jullie het doel de Trucks weer zo snel mogelijk de weg op te
laten gaan. Met jouw vakkundige oplossing voor ieder probleem maak je een enorme impact op de
klant. Hun waardering is waar jij het voor doet.
Nieuwsgierig of eerste bedrijfwagenmonteur zijn bij Louwman Group ook iets voor jou is?Lees de
verhalen vanonze gepassioneerde monteurs. Zij vertellen je meer over welke storingen ze
tegenkomen en hoe ze deze oplossen, over hun klantgerichtheid en gedrevenheid om alle auto’s
weer op de weg te krijgen. Kom ook verder, loop gerust eens binnen om een indruk te krijgen van
de werkplaats en zo kan je wellicht gelijk jouw toekomstige collega’s ontmoeten.
Wie ben jij?
Net als onze andere monteurs, wil jij er ook alles aan doen om die klant tevreden te krijgen. Je
werkt snel en nauwkeurig en bent uitstekend in staat de problemen op tafel te
krijgen.Samenwerking staat hoog bij je in het vaandel. Daarnaast:
●

heb je een afgeronde mbo opleiding eerste bedrijfsautotechnicus en ben je gediplomeerd 1e
of 2e autotechnicus;

●

ben je bij voorkeur APK keurmeester of ben je bereid om de certificering te behalen.

Wat kun je van ons verwachten?
●

We volgen de CAO, maar stemmen jouw salaris af op jouw kennis, ervaring en
salarisindicatie. ADV kan je opnemen in tijd of laten uitbetalen;

●

meerdere gunstige personeelsregelingen waaronder korting op het kopen van een nieuwe
eigen auto en op het onderhoud ervan;

ontwikkelmogelijkheden door trainingen, opleidingen en doorgroeikansen;
Wie zijn wij?
Louwman Group, een 100% familiebedrijf, is een van de grootste automotive spelers in Nederland.
We werken we vanuit onze missie: Passie om mensen te bewegen. Klanten, medewerkers en de
samenleving staan voorop in alles wat we doen. Samen met 3.000 collega’s voelen we ons
verantwoordelijk om de best passende mobiliteit te bieden. Met vele takken van sport en locaties
door heel Nederland kies je met een carrière binnen Louwman Group voor stabiliteit maar ook voor
een toekomst vol ontwikkelkansen.
●

Enthousiast geworden?
Reageer dan snel, we ontvangen graag je CV via de solliciteer knop! Mocht je toch nog vragen
hebben, neem dan contact op met Arjan Verbeek via 06 20430703.
Past deze functie je niet maar wil je wel graag bij ons werken? Kijk dan op
https://www.louwmangroup.nl/werken-bij/ voor de actuele vacatures.

