
1e Bedrijfsautotechnicus/Allround monteur

ACV is op zoek naar een verantwoordelijke

MEER INFORMATIE?SOLLICITEER!

Wat doet een 1e Bedrijfsautotechnicus/Allround monteur?
Samen met circa 9 collega’s zorg je voor een goed functionerend wagenpark. Je bent verantwoordelijk voor het
zelfstandig uitvoeren van complex onderhoudswerk en voorbereiden voor de apk aan diverse soorten voertuigen
zoals transport- en inzamelvoertuigen, veegmachines, kolkenzuigers en bestelwagens maar ook voor het onderhoud
van de opbouwen, kranen, zoutstrooiers en laadkleppen. 

Je werkgebied varieert van hydrauliek, pneumatiek, elektrotechniek tot constructie. Je draait mee in een rooster
voor gladheidbestrijding en storingsdienst en woont daarom in de regio Ede.

ACV is zichtbaar en herkenbaar in de regio. We zijn vanzelfsprekend in de buurt.
Voor de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen
voeren wij op betrokken en verantwoordelijke wijze het beheer van grondstoffen
uit. Dit doen wij door oa. het inzamelen van afval- en grondstoffen. Daarbij
verzorgen wij de overslag én het transport naar erkende verwerkers. Voor een
aantal van deze gemeenten verricht ACV ook werkzaamheden in de openbare
ruimte. Denk hierbij aan machinaal vegen, onkruidbestrijding op verharding,
maaien, plaagdierbeheersing, groenonderhoud, zwerfafvalbestrijding en het
legen van prullenbakken en de riool- en kolkenreiniging. Onze organisatie heeft
oog voor diversiteit en streeft naar inclusief werkgeverschap.

Wil je deel worden van het team en voldoe je aan de
criteria? Klik dan op solliciteer en vul het formulier in.
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectie.

Eerst meer informatie? Bel met Jos van de Velde,
manager Facilitaire zaken, Inkoop & Techniek op 
0318 – 648 160.

Je bent nauwkeurig en hebt technisch en praktisch inzicht
Je werkt oplossingsgericht
Je bent in bezit van rijbewijs B
Je hebt een afgeronde opleiding als 1e Bedrijfsautotechnicus niveau 3 of 4 (1e monteur) gecombineerd met
werkervaring in zware bedrijfswagens. 

Mogelijkheid om rijbewijs C te halen
Werkdagen van 9 uur waardoor je 1 vrije dag per 2 weken hebt
Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao GEO, Services)
Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden
Uitzicht op een vast dienstverband

Dit ben jij

Ben je opgeleid als Allround Monteur Mobiele Werktuigen (SOMA) of vergelijkbaar? Ook dan ben je van harte
uitgenodigd om te reageren!

Ons aanbod

http://www.acv-groep.nl/acv-groep
tel:0318648160
https://www.acv-groep.nl/acv-groep/werken-bij-acv

