
Het hele jaar in vakantiesferen. Dan ben je als servicemonteur bij Tent Trailer
Center dé vouwwagenspecialist in Boxtel aan het goede adres.

Samen met jouw collega’s zorg jij ervoor dat families heerlijk op vakantie kunnen. Jouw instructie en goede uitleg is als
servicemonteur daarbij essentieel. Daarnaast heb je de ruimte om je technisch inzicht te gebruiken bij het afleverklaar
maken van de vouwwagens. Lekker afwisselend werk waar je te maken hebt met enthousiaste klanten die een
vouwwagen hebben aangeschaft. 

Jouw baan
Je werkdagen worden voornamelijk gevuld met het vakkundig repareren van de opbouw ('het schone werk') en
‘afleverklaar’ maken van vouwwagens. Daarnaast instrueer je klanten op enthousiaste wijze over het opzetten van elk
type vouwwagen. Je maakt ook afspraken met de planners zodat je werk in de juiste volgorde kan plaatsvinden. 

Wie ben jij?
·       je bent handig en vind het leuk om met mensen te communiceren;
·       de Nederlandse taal beheers je goed;

Wat bieden wij jou?
·      interne opleiding;
·      werken met unieke en mooie producten en veel diversiteit en afwisseling in werk;
·      familiebedrijf waar mensen graag en lang werken;
·      een dienstverband van minimaal 16 uur tot maximaal 38,5 uur per week;
·      flexibele werktijden;
·      na 12 maanden een vast dienstverband;
·      een uitdagende functie in een fijne werkomgeving met korte lijnen;
·      gedreven en enthousiaste vakmensen om je heen.

Wie zijn wij?
Tent Trailer Center dé vouwwagenspecialist in Boxtel verkoopt, verhuurt en onderhoudt vouwwagens en Kip shelters.
We zijn daarin de grootste, maar vooral ook beste in de Benelux. In onze showroom van ruim 5000m2 hebben we
standaard ruim 100 wagens op voorraad. Belangrijke voorwaarden voor een fijne vakantie zijn gemak, kwaliteit en
comfort. Dé vouwwagenspecialist Boxtel werkt daarom met een top team van technische experts, zodat we iedereen
dat onbezorgde vakantieplezier kunnen garanderen. 

Heb je al zin om onze collega te worden? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatie voor deze functie. We laten ons
graag verrassen! Stuur je C.V. naar Veronique via hr@tenttrailercenter.nl

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op met Gerard Timmermans van Tent Trailer
Center dé vouwwagenspecialist via 0411-683601 keuze 2.
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