
 
Wil jij aan de slag met alle voorkomende carrosseriebouwwerkzaamheden? 

Bekijk dan één van onze vacature bij Carrosseriebedrijf Zwartjes! 

 

 

Wij zijn een veelzijdige carrosseriebouwer die het bouwen van een nieuwe laadbak volledig in eigen 

beheer uitvoert.  

Daarnaast houden wij ons ook bezig met reparatie, service & onderhoud aan carrosserie, laadklep en al 

het getrokken materieel.  

Voor onze vestiging in Koudekerk aan de Rijn zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste:  

 

(Leerling) Carrosseriebouwers 
 

Wat ga je doen?  

 
 Als (Leerling) Carrosseriebouwers zal je alle voorkomende carrosseriebouwwerkzaamheden 

  verrichten, zoals:  
- met behulp van een tekening de diverse onderdelen samenstellen tot een complete carrosserie  

  of deel hiervan  

- hydraulische en pneumatische systemen, verlichting / elektra 12 / 24 V en koel- en verwarming  

  systemen monteren en aansluiten  

- lassen met o.a. TIG en MIG/MAG  

- RVS, Aluminium & Staal bewerken  

- diverse kunststoffen & hout lijmen en bewerken  

- onderhouds-, schade- herstel-, ombouw- renovatie en nieuwbouwwerkzaamheden aan  

  transportmiddelen verrichten  

- het nauwkeurig bijhouden van materialen en urenverantwoording  

 

Wat heb je nodig?  

 
 Leerling carrosseriebouwer  

- Afgeronde VMBO opleiding  

- Leergierig om steeds nieuwe vaardigheden te leren  

 

Allround carrosseriebouwer  

- MBO werk- en denkniveau / afgeronde MBO opleiding richting Carrosseriebouwer of afgeronde  

  MBO opleiding richting Bouw en Techniek (/Assemblage, Carrosseriebouw en recreatievoertuigen )  

- Ervaring en in bovengenoemde werkzaamheden  

- Verantwoordelijkheidsgevoel over de geleverde diensten  

- Goede contactuele eigenschappen  

- Bereid zijn om incidenteel, buiten normale werktijden, onze klanten tot dienst te zijn  

 

Ook heb je een:  

 

- positieve werkhouding  

- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

- en kun je goed omgaan met enige werkdruk  

 

Wat bieden we jou naast de arbeidsvoorwaarden overeenkomstig uit de CAO voor het 

Carrosseriebedrijf. 

 

- Goed salaris  

- Zeer afwisselende baan met vele uiteenlopende werkzaamheden  

- De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen die jouw vaardigheden op het gebied van  

  carrosseriebouw verbeteren  

- Prettige werksfeer  

 

 



 
Hoe kun je reageren?  

 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel dan ontvangen wij graag een bondige motivatie en 

C.V. 

 

Wil je meer informatie neem dan contact op met Frans Zwartjes 071-3412381 / info@zwartjes-bv.nl 

 


