vacature
schadehersteller & autospuiter met ervaring

Heb je ervaring met het herstellen van autoschade en ben je gedreven iedere auto
piekfijn af te leveren? Voor onze schadeherstel afdeling zijn wij op zoek naar een
nieuwe collega.
De schadeherstel afdeling in onze werkplaats behoort tot jouw domein. Hier ben je actief in
het herstellen van (kleine) autoschades. Je bent betrokken bij het hele herstelproces. Van het
adviseren van een collega, voor het uitbrengen van een offerte, tot de nacontrole voor het
overhandigen van de sleutel.
Je (de)monteert carrosseriedelen, herstelt, verzorgt de voorbewerking, het spuitwerk en
bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij kun je rekenen op een
helpende hand van een collega, wanneer nodig.
We bieden een zelfstandige, uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief. De positie is
beschikbaar voor een werkweek van 30 - 40 uur. Je gaat werken in een groeiend bedrijf met
fijne collega's en je kunt rekenen op passende arbeidsvoorwaarden.
In 2019 is Auto 19 gestart met het kopen, verkopen en inruilen van tweedehands auto’s. Na
anderhalf jaar met grote toewijding te hebben gewerkt, ontstond de mogelijkheid om een
bedrijfspand te betrekken op industrieterrein De Stoven in Zutphen.
Auto 19 is een merk-onafhankelijk autobedrijf, met een werkplaats voor onderhoud,
reparatie, schadeherstel of een professionele poetsbeurt aan auto’s van ieder automerk. In
de showroom van ca. 900m2 staan jong gebruikte auto’s, van de compacte- tot middenklasse,
klaar voor een nieuwe eigenaar.
Ben jij onze nieuwe collega? Stuur je sollicitatie met C.V. naar Minko Soomers via
info@auto19.nl, of per post naar Auto 19, De Stoven 21, 7206 AZ Zutphen.
Voor vragen kun je bellen naar tel. 0575 - 840 431, meer informatie is tevens te vinden op
onze website: auto19.nl.
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