Autoschadehersteller
Kent het schadeherstel voor jou geen geheimen meer? Denk jij ondertussen alle schades al gezien
te hebben en de auto's weer als nieuw te hebben gemaakt? Wij dagen jou uit om jouw
vakmanschap in te zetten binnen Louwman Group en onze opdrachtgevers weer veel veilige
kilometers te laten maken.
Wat ga je doen?
Je komt te werken bij ons schadeherstelbedrijf Louwman Autoschade Brabant te Oosterhout, hier
zijn wij op zoek naar een (1ste) autoschadehersteller.
Voor jou is geen dag hetzelfde en dat is precies wat jij zoekt in een nieuwe baan. Op maandag
herstel je het plaatwerk van een voorbumper en de volgende dag mag je werken aan een Lexus
die die nacht is binnengekomen. Als schadehersteller ga jij secuur te werk. Je analyseert de
schade en komt met een gedegen plan van aanpak. Dit houdt onder ander in dat je carroseriedelen
(de)monteert, plaatdelen herstelt danwel vernieuwt, de carrosserie richt en uiteindelijk de
carrosserie zal meten en uitlijnen. Hierbij is jouw credo uiteraard "kan niet bestaat niet". Mocht jij
daaraan toevoegen dat schade maken geen kunst is, maar schade herstellen wel dan ben jij de
ideale professional voor deze baan. Zien wij jouw sollicitatie snel tegemoet?
Wie ben jij?
Voor de rol van Autoschadehersteller binnen Louwman Group zoeken wij een professional die zich
herkent in de woorden als secuur, oplossingsgericht en flexibel. Daarbij vind je het fijn om in
teamverband te werken en neem jij de volgende ervaring of diploma met je mee:
●

een diploma (1e) Autoschadehersteller;

●

tenminste 2 jaar relevante werkervaring;

●

ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Wat kun je van ons verwachten?
●

Een salaris welke maandelijks op tijd wordt overgemaakt en wat is afgestemd op jouw kennis
en ervaring;

●

een hecht en gezellig team van 15 collega's;

●

de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld een opleiding tot
autoschadetechnicus;

●

een schadeherstelbedrijf met de merkerkenningen van de merken Toyata, Lexus, Mercedes,
Kia en Hyundai.

Wil jij als Autoschadehersteller meebouwen aan de toekomst van Louwman Group? Kom ook
verder en solliciteer direct!
Wie zijn wij?
Bij Louwman Group, een 100% familiebedrijf, is onze missie: Passie om mensen te bewegen.
Samen met 3.200 collega’s bieden we de best passende mobiliteit, in de automotive branche én als
aanbieder van zorghulpmiddelen. 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 Jacco Blonk via +31610095748.
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.

