
LOUWMAN BERGEN OP ZOOM ZOEKT EEN:

AUTOMONTEUR
M/V - FULLTIME

Zorg jij er met jouw technische oplossingen voor dat onze klanten in Bergen op Zoom hun 
weg weer snel en veilig kunnen vervolgen? Wordt dan Automonteur bij Toyota in het team 
van Corne!
 
WAT GA JE DOEN?
In Bergen op Zoom krijg je er direct 7 collega’s bij in de werkplaats. Naast het feit dat hier 
Toyota’s worden onderhouden, gerepareerd en gekeurd mag je ook aan Mitsubishi’s 
sleutelen. Jouw dag begint om 8:00 waar je na een korte dagstart de eerste auto de 
garage in rijdt. Je begint met een kleine beurt + APK keuring. Echter komen een aantal 
extra werkzaamheden naar voren en neem je contact op met de service adviseur. Na 
toestemming voor de werkzaamheden ga je voortvarend aan de slag met de reparatie. 
‘s Middags pak jij de volgende werkbon op, een storing zoeken. Samen met de chef 
Werkplaats kijken jullie waar het probleem zit. Jullie zijn eruit gekomen en en je pakt de 
reparatie op. Door jouw vaardigheid zorg jij ervoor dat alle auto’s veilig en gerepareerd de 
weg op kunnen. Jouw expertise heeft een enorme impact op onze klanten. Zonder jou 
hebben ze geen perfect werkende voertuig!
 
WIE BEN JIJ?
Jij kan problemen nauwkeurig en snel op tafel brengen en oplossen. Hierbij staat 
samenwerking en klanttevredenheid hoog op jouw lijstje! Daarnaast:
• heb je een afgeronde mbo opleiding richting autotechnicus
• ben je APK keurmeester.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•  We volgen de CAO, maar stemmen jouw salaris af op jouw kennis en ervaring. 

ADV kan je opnemen in tijd of laten uitbetalen;
•  meerdere gunstige personeelsregelingen waaronder korting op  

het kopen van een nieuwe eigen auto en op het onderhoud ervan;
•  een leuk en gezellig team bestaande uit 8 monteurs. 

Wil jij als monteur meebouwen aan de toekomst van Louwman Group? 
Scan de QR-code voor meer informatie of neem direct contact op met  
Brian Pronk via 06-15254364.

LOUWMAN BERGEN OP ZOOM
Bergen op Zoom, Edisonlaan 9, 0164-241250

toyota-bergenopzoom.nl


