1STE MOTORFIETS TECHNICUS (40 uur)
VACATURE
Mulders Motoren is de grootste motordealer van Noord Nederland. Sinds kort zijn we hard op zoek,
voor onze motorfietswerkplaats voor onderhoud, reparatie en tuning van motoren, naar een
1ste motorfiets technicus met passie en enkele jaren ervaring in een motorfietswerkplaats.
Herken jij jezelf hierin?
Je bent een ervaren monteur die zelfstandig, snel en vooral ook nauwkeurig een motorfiets kan
repareren en onderhouden. Je verliest de veiligheid in de werkplaats en die van de klant nooit uit het
oog. Je bent in staat een storing en/of klacht zelfstandig en snel op te sporen en op te lossen. Verder
houd je jouw werkplek graag tot in de puntjes verzorgd en doe je nauwgezet de administratie.
Je hebt regelmatig contact met de klant, die veeleisend en mondig is, maar ook veelzijdig en gezellig.
Je kunt met hem goed en klantvriendelijk communiceren en je weet helder uit te leggen wat er gedaan
moet worden en waarom, zonder je daarbij te lang van je werk te laten afhouden. Je streeft ernaar de
klant steeds weer te verassen door beter te zijn dan hij of zij verwacht.
Natuurlijk ben je ook een teamplayer die goed kan samenwerken en daar waar nodig het initiatief voor
verbetering kan nemen.
Is dit wat je het liefst doet ?
• Onderzoeken en adviseren over de onderhoudswerkzaamheden aan aangeboden motorfietsen
• Onderhoud verrichten aan motorfietsen, met name kleine- en grote onderhoudsbeurten
• Storingen analyseren,defecten opsporen en repareren
• Accessoires verkopen en monteren
• Testen & diagnostiek Dynojet testbank
Kun je dit bieden?
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• Diploma 1e motorfiets technicus of soortgelijk diploma
• Kennis van de moderne techniek
• Nauwkeurigheid en netheid van werken
• Rijbewijs A&B
• Affiniteit met elektronica
Ben jij de collega met de volgende eigenschappen?
• Communicatief vaardig en zelfstandig (ook vaardig in de Engelse taal, spreken & schrijven)
• Leergierig en gemotiveerd
• Klantvriendelijk en dienstbaar
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Gedreven
• Punctueel, structureel & efficiënt
• Stressbestendig
• Motoren zijn je grootste passie
Dan zijn wij:
Een leuke informele werkplek met enthousiaste medewerkers, waar je tijdens een werkweek van 38
uur, helemaal je ei kwijt kunt. We zijn 5 dagen per week geopend, 's maandags gesloten en daarom
werk je ook op zaterdag. We zijn ook de plek waar je een goed Cao-salaris kunt verdienen en van
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden kunt genieten.
Ben je steeds enthousiaster geworden?
Start dan met solliciteren! Ben jij de 1ste motorfiets technicus waar wij naar op zoek zijn, stuur dan
jouw sollicitatie met cv naar werken@muldersmotoren.nl. Wil je liever eerst meer weten, bel dan met
Dhr. J.H.D. Renken op 0598 614506 optie 2.

