
AUTOMEKANIEKER
IMACAR DE KEUKELEIRE WETTEREN in WETTEREN
 Online sinds 30 jan. 2023 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
IMACAR De Keukeleire Wetteren maakt deel uit van de groep IMACAR die bestaat uit 6 dealerbedrijven (bekend onder de
namen DE KEUKELEIRE en VANHOECKE) die zich vooral in de provincie Oost-Vlaanderen bevinden. We verenigen te Wetteren
2 merken van de Stellantis-groep onder één dak: Peugeot en Citroën.

Wij zoeken een gemotiveerde AUTOTECHNIEKER die deel zal uitmaken van ons WERKPLAATS TEAM.

Als AUTOTECHNIEKER sta je in voor mechanische en technische herstellingen aan de wagens van onze klanten.

Daarnaast doe je ook herstellingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en stel je diagnoses voor onze verschillende
merken.

In onze werkplaats werk je nauw samen met de collega’s om als één team onze klanten de service te bezorgen die zij
verdienen.

Profiel
· Je werkt nauwkeurig.

· Enthousiasme, leergierigheid en doorzettingsvermogen zijn kenmerken die je bezit.

· Je hebt al enkele jaren professionele ervaring als autotechnieker/diagnosetechnieker achter de rug.

· Naast het zelfstandig uitvoeren van je taken op een e�ciënte manier, werk je ook graag in teamverband.

· Je bezit een gezonde dosis analytisch vermogen.

· Werken van maandag tot vrijdag in daguren vormt geen probleem voor jou.

· Je bent woonachtig regio Wetteren.

Jobgerelateerde competenties
Motoren, versnellingsbakken , koppelingen, ophangingen, starters, ... vervangen of herstellen

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

Onderhoudsoperaties of sneldienst interventies aan een voertuig uitvoeren

Een technische keuring uitvoeren op een particulier of industrieel voertuig

De werkzone opruimen en schoonmaken en basisonderhoud uitvoeren aan gereedschappen en installaties

Ter plaatse pech verhelpen of een particulier of industrieel voertuig slepen

Een test op de weg uitvoeren met een particulier of industrieel voertuig

De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst

Werken aan voertuigen: Bestelwagens (met laadklep, voor bulkproducten, koelproducten, ...)



Werken aan voertuigen: Personenwagens

De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten

Het voertuig testen en afstellen

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

Werken aan motoren: Benzine

Werken aan motoren: Elektrisch

Werken aan motoren: Diesel

Storingen opsporen en technische oplossingen bepalen voor het herstellen van het voertuig en de uitrustingen

Persoonsgebonden competenties
Verantwoordelijkheid

Resultaatgerichtheid

Diversiteit

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Klantgerichtheid

Aanbod
Een boeiende job in een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf met een prettige werksfeer waar je inzet en motivatie
gewaardeerd worden.

Je geniet bij ons van een aantrekkelijk salarispakket, permanente vorming en de mogelijkheid om door te groeien.

Plaats tewerkstelling
IMACAR DE KEUKELEIRE WETTEREN
Zuidlaan 123 9230 WETTEREN
Toon op kaart ()

Vereiste studies

TSO 3de graad: Studiegebied Auto

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract



Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Word jij onze nieuwe collega?

Mail dan snel je motivatie en CV door naar lieven.simoens@imacar.be

Via e-mail: lieven.simoens@imacar.be (mailto:lieven.simoens@imacar.be)
Contact: Dhr. Simoens Lieven

VDAB-vacaturenummer: 66107441

Online sinds: 2023-01-30

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

mailto:lieven.simoens@imacar.be

