
CAMMAERT Trucks is een ISO gecertificeerd familiaal garagebedrijf met ruim 50 jaar know how in de

verkoop, het onderhoud en de herstelling van bestel- en vrachtwagens IVECO. Met vestigingen te

Antwerpen, Gooik, Sint-Lievens-Houtem en Temse is CAMMAERT Trucks één van de grootste IVECO

dealers van de Benelux. Om onze groei te ondersteunen en de service naar onze klanten verder uit te

bouwen zijn wij op zoek naar dynamische en gedreven automotive professionals.

GARANTIE MEDEWERKER (m/v) 
Bij CAMMAERT Trucks Antwerpen

Taakomschrijving 

• Coderen en verwerken werkorders naar claiming in garantie en reparatie- en onderhoudscontracten

• Actieve opvolging, beheer en afwerking van de werkorders in behandeling in het IVECO Claimsysteem

• Opvolging en analyse IVECO procedures & onderhoudsplannen – Instructie & assistentie functie naar werkplaatsreceptie 

en teamleaders op de werkvloer

• Optimaliseren van de werkinstructies (via checklists) aan de monteurs i.f.v. kwaliteit en efficiency in overleg met de 

werkplaatsreceptie en teamleaders

• Beheer van de garantie-onderdelen

• Opvolging van en toezicht op de recall-, service- en veiligheidscampagnes

• Back up werkplaatsreceptie

• U volgt alle relevante proceduretrainingen van IVECO + een selectie van de belangrijkste product-technische en garantie 

vaardigheidstrainingen

• Voorbereiding & coördinatie van interne (ISO) en officiële (IVECO) garantie-audits

Uw profiel 

• Minimum 3 tal jaar ervaring in een gelijkaardige of een aanverwanten technische receptiefunctie in een garagebedrijf

• Paraat en actueel technisch kennis niveau bachelor auto- of trucktechnologie  

• Hands-on mentaliteit, nauwkeurig, analytisch, stressbestendig

• Communicatievaardig, met een administratief zeer zorgvuldige, zelfstandige en verantwoordelijke instelling

• Gestructureerde werkmethodiek en -attitude 

Ons aanbod

Wij bieden u een zeer boeiende, gevarieerde functie in een aangename KMO-sfeer waarbij wij u liefst al uw competenties 

zien gebruiken en verder ontwikkelen. Naast een aantrekkelijke vaste verloning in functie van uw ervaringskader kan u 

rekenen op een functiepremie voor de door u gerealiseerde doelstellingen en een groepsverzekering.  

Wij voorzien een intensieve interne startopleiding en begeleiding, grotendeels via onze eigen, meest bekwame medewerkers.

Wil u graag deel uitmaken van ons team professionals, aarzel dan niet om uw kandidatuur en 

omstandig CV over te maken aan Johan Celis, Vestigingsmanager van CAMMAERT Trucks Antwerpen.

CAMMAERT Trucks Antwerpen NV, H200, Transcontinentaalweg 1, 2030 Antwerpen

Tel. : 03/545.99.00  - GSM : 0477/85.00.82  - Email : celis.johan@cammaertnv.be

“Service is onze Strategie, Maatwerk onze Passie”


