
Het hele jaar in vakantiesferen. Ter versterking van ons team bij Tent Trailer
Center de vouwwagenspecialist in Boxtel zijn wij per direct op zoek naar een
technisch monteur! 

Samen met jouw collega’s zorg jij ervoor dat families heerlijk op vakantie kunnen. We zijn op zoek naar een
gemotiveerde collega met twee rechter handen. Eventueel leiden we je intern op. 

Jouw baan
Jouw werkdagen worden voornamelijk gevuld met het vakkundig repareren en technisch klaar maken van vouwwagens.
Je bent bezig met een stuk chassis techniek, interieurbouw maar ook elektrotechniek. Samen met de planners stem je
af welke werkzaamheden prioriteit heeft. Zelfstandig te werk gaan en oplossingsgericht denken zijn dan ook belangrijk.

Wie ben jij?
·       Vakman / vakvrouw met technische kennis en ervaring
·       Iemand die onderhoudsbeurten, storingen en schadereparaties kan opsporen/uitvoeren en herstellen aan een  
        vouwwagen of Kip Shelter.

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 per week 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 Mark van Meersbergen van Tent
Trailer Center dé vouwwagenspecialist’ via 0411-683601 keuze 2.
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