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Werkplaatsverantwoordelijke Iveco Light & Fiat
Pro
GARAGE CAMMAERT in GOOIK
© Online sinds 28jun. 2022 - Vaste Job

Functieomschrijving
Als verantwoordelijke voor de werkplaats stuur jij je 5 collega's aan en ben je het eerste aanspreekpunt voor de
klanten, je communiceert met de klant en geeft advies. Samen met de receptie maak je een efficiënte planning
op en controleer je de werkfiches, Je zorgt ervoor dat het werk op rolletjes loopt.
Daarnaast werkje ook actief mee als mecanicien en diagnosetechnicus.

Profiel
Je hebt een uitstekende kennis van automechanica en diagnosetechniek opgedaan door opleiding (bachelor of
A2) of ervaring en je bent. daarnaast communicatief sterk naar collega's en klanten, je woont op een
aanvaardbare afstand van Goolk.

Jobgerelateerde competenties
• De werkzone opruimen en schoonmaken en
basisonderhoud uitvoeren aan gereedschappen en installaties
• Motoren, versnellingsbakken , koppelingen,
ophangingen, starters,... vervangen of herstellen

• Gerecupereerde bestanddelen en vloeistoffen
sorteren en naar de behandelings- ofopslagzones brengen (batterijen,
koolwaterstoffen, smeermiddelen,...)

» Storingen
opsporen en technische oplossingen bepalen voor het herstellen van het
voertuig en de uitrustingen
• Onderhoudsoperaties
ofsneldienst interventies aan een voertuig uitvoeren
• Het onderhoud, reparaties, technische controles
of de ontvangst van voertuigen plannen en controleren
• Werken aan voertuigen: Bestelwagens (met
laadklep, voor bulkproducten, koelproducten,...)
• Afwijkingen, storingen en klachten vaststellen
en comgerende of preventieve acties ondernemen (reparaties, controles,
...ï

• De activiteiten van
het personeel plannen en de werkposten verdelen
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• De

aard van de interventie bepalen op basis van technische dossiers en
aanwijzingen van deskundigen en klanten
» De

opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de
betrokken dienst
• Een

voertuig klaarmaken vóór levering of gebruik (schoonmaken aan de binnen- en
buitenkant, vloeistofpeilen bijvulien,...)
• De

nood aan reparatie, onderhoud, specifiek gebruik,... vaststellen en
interventies of aangepaste acties bepalen (soort, duur, kosten, voorwaarden,
...ï

• Een test op de weg
uitvoeren met een particulier of industrieel voertuig
• Personeel opleiden in procedures, technieken,
werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften
• Het. reglementair gebruik van
voertuigen opvolgen en controleren (technische controles, verzekeringen,
...)

• Het voertuig testen
en afstellen

Persoonsgebonden competenties
• Plannen en organiseren
• Communiceren

• Verantwoordelijkheid
• Resultaatgerichtheid
• Kritisch denken

• Zelfstandigheid
• Samenwerken

• Flexibiliteit
• Klantgerichtheid

Aanbod
Cammaert Trucks is een financieel gezond en groeiend bedrijf waar een familiale werksfeer heerst. Ja mag
rekenen op een vast contract met een aantrekkelijk loonpakket en extra legale voordelen. Je werkt in een
filevrije omgeving met vaste werkuren en 1 zaterdagvoomniddag om de 2 weken.

Plaats tewerkstelling
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GARAGE CAMMAERT
NINOOFSESTEENWEG 48 1755 GOOIK
Toon op kaart {)

Vereiste studies
• Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
• gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring
• Minstens 5 jaar ervaring

Talenkennis
• Frans (goed)
• Nederlands (zeer goed)

Contract
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur

• Voltijds
• Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: vernaillen.sabine@cammaertnv.be (mailto:vemaillen.sabine@cammaertnv.be)
Contact: Sabine Vemaiilen

Solliciteren met CV

Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot. en met 31 augustus 2022

VDAB-vacaturenummer: 64864385
Oniine sinds: 2022-06-28
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de nietnagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDABJ)

https://wv/'\v'.vdab.be/embcd/vindeenjob/vacaturcs/64864385?prcview=true 28/06/2022

