Automobielbedrijf A.J. Zinger BV

Zingercampers

Servicepartner Volkswagen

Dealer/importeur van Karmann en Malibu campers
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WERKPLAATS RECEPTIONIST/SERVICEADVISEUR

WERKPLAATS RECEPTIONIST/SERVICEADVISEUR

40 uur
man / vrouw
Ter versterking van ons team
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Functie eisen:
• Klantvriendelijk en sociaal ingesteld
• Goede commerciële en communicatieve
eigenschappen
• Flexibel en stressbestendig
• Teamplayer
• Ervaring is een pré
• Volgen van de juiste trainingen om
up to date te blijven
Functieomschrijving:
• Ontvangen en adviseren van klanten
omtrent onderhoud en reparatie
• Verzorgen van de werkplaatsplanning
en aansturen van de monteurs
• Onderdelenstroom en service checklists
verzorgen
• Offertes maken en de facturering
uitvoeren
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Zoekt 1E MONTEUR
Functie eisen : • APK Keurmeester
• Flexibel en stressbestendig
• Rijbewijs B
• Teamplayer
Wij hebben tevens plaats voor een:
ENTHOUSIASTE LEERLING MONTEUR (BBL)
die een opleiding volgt of gaat volgen
richting autotechniek

•
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•

Wij hebben tevens plaats voor een:
ENTHOUSIASTE LEERLING MONTEUR
die opgeleid wil worden tot
camper / caravan monteur

Wij bieden u:
Een plezierige/gemoedelijke werkomgeving
Goede opleidingen/trainingen
Salariëring naar prestatie
Een modern bedrijf in uitstraling en techniek
Ben jij de persoon die wij zoeken en spreekt zowel de functie als het bedrijf je aan?
Stuur dan je motivatie met CV voor 15 april 2017 naar onderstaand adres.
Voor meer informatie en vragen over de functies kun je bellen met Jan Zinger op 06-52033330.

De Hanekampen 4a/b
9411 XM BEILEN
0593-380000

www.volkswagen-specialist.nl
www.zingercampers.nl

autobedrijf.zinger@volkswagen-specialist.nl

