Chef Werkplaats (Meewerkend)
Caravancentrum Berkenbosch BV
Eefde
Vacature omschrijving
De organisatie
Caravancentrum Berkenbosch is al tientallen jaren gespecialiseerd in de verkoop, inkoop
en onderhoud van caravans en heeft tevens een kampeerwinkel met ruim assortiment
aan kampeerartikelen.
Wij zijn aangesloten bij Omnia Caravan & Camper Schadeservice en Achmea Schadeservice.
Door dit samenwerkingsverband is het mogelijk om iedere schade aan elke caravan of camper
te herstellen op vakkundige wijze, met de beste service en garantie.
De functie
Als meewerkend chef werkplaats ben je verantwoordelijk voor de processen en de kwaliteit in de
werkplaats. Je geeft dagelijks leiding aan onze monteurs en zorgt ervoor dat iedereen volgens de
afgesproken procedures en kwaliteitsrichtlijnen zijn taak uitvoert. Je deelt de werkzaamheden in naar
kennis en kunde en controleert daar waar nodig. Je deelt je eigen kennis en kunde met het team en
zorgt voor een continu kwaliteitsniveau. Daarnaast zorg je ook dat de veiligheids- en
milieuvoorschriften worden nageleefd. Naast deze leidinggevende taken werk je zelf ook mee en voer
je werkopdrachten uit. Je hebt nauw contact met de inkoop om te overleggen over het geplande werk.
Bij specifieke technische vragen van de klant kun je ook het aanspreekpunt voor de klant zijn in
samenwerking met een monteur.

Het profiel
Afgeronde MBO opleiding in de techniek
Rijbewijs B(E)
Een creatief brein, die geen enkele uitdaging uit de weg gaat
De mentaliteit om zaken af te ronden, ook als het wat later wordt
Flexibele houding ten aanzien van werk en reistijden
Stressbestendig

Het aanbod
Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO klein metaal
Een salaris conform ervaring, kennis en opleiding
Een baan met verantwoordelijk- en vrijheden
Een leuk, informeel en collegiaal team!
Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de benoemde eisen?


Stuur je CV en motivatie naar Caravancentrum Berkenbosch B.V. t.a.v. de heer H.J. Vedder,
Zutphenseweg 98, 7211 EE Eefde of email: info@berkenboschcaravans.nl

Voor meer informatie bel naar: 0575 – 540 540 en vraag naar Henk of Rik.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

