
 
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:  

 

Reparatie - onderhoudsmonteurs / Laadkleppen monteurs 
 

Wat ga je doen?  

Als Reparatie-onderhoudsmonteurs / Laadkleppen Monteurs zal je je bezig houden met:  

 

- het verrichten van onderhouds-, schade- herstel-, ombouw- renovatie en nieuwbouwwerkzaamheden 

aan transportmiddelen  

- constructiewerkzaamheden met betrekking tot schadeherstel en reparatie  

- het onderhouden, reviseren en oplossen van storingen aan o.a. laadkleppen  

- het monteren en aansluiten van nieuwe laadkleppen  

- het testen van laadkleppen op functionaliteit  

- het keuren van laadkleppen volgens wet- en regelgeving LPK  

- het reviseren en repareren van assen, remmen en luchtvering  

- het nauwkeurig bijhouden van materialen en urenverantwoording  

 

Wat heb je nodig?  

 

- Afgeronde MBO mechanisch/Wtb opleiding of LBO/VBO- techniek met aanvullende cursussen,  

- Lasdiploma voor het lassen van staal met MIG/MAG of gedegen ervaring hiermee  

- In bezit van praktijkkennis en -ervaring  

- Gevoel voor hydrauliek, pneumatiek en elektrische zwakstroom  

- 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 

 


