Leren en werken bij De Service DAF Dealer van het jaar?
Wil jij onderdeel zijn van het team dat al twee keer DAF Dealer van het jaar is geworden? Wil jij graag leren
en werken combineren met de juiste begeleiding? Wil jij graag na jouw opleiding meteen aan de slag? Dan
hebben wij de juiste baan voor jou. Voor De Burgh en Van Hooft zoeken wij nieuwe collega’s in de functie:

LEERLING MONTEUR
(VRACHTWAGENS & BESTELWAGENS)
Wat is jouw functie?
Als leerling monteur onderhoud en repareer je bedrijfswagens. Tevens werk je aan gerelateerde zaken zoals
opbouwsystemen & laadkleppen en werk je met diagnosesystemen via de pc. In deze functie werk je in een goed
uitgeruste en moderne werkomgeving.
Wie zoeken wij?
• Je hebt een afgeronde VMBO of HAVO opleiding
• Je hebt gevoel voor techniek
• Je hebt een flexibele instelling
• Je werkt graag met klanten en je hebt oog voor kwaliteit
• Je werkt graag in teamverband
Wat bieden wij jou?
• Een baangarantie
• Je wordt geplaatst in onze eigen Truck Academy opleiding
• Opleidingskosten worden vergoed waaronder ook jouw vrachtwagenbewijs
• Goede leer- en werkplek BBL / BOL, school gaat altijd voor
• Mogelijkheid tot stage van 1 of meerdere dagen
• Tijdens jouw opleiding een goede begeleiding op school en op het werk
• Extra cursussen via DAF, WABCO, VDO en alle andere noodzakelijke cursussen
• Een leuke werksfeer
• Leuke uitjes met het team zoals jaarlijkse BBQ, personeelsfeest, nieuwjaarsborrel, Toverland, schaatsen
• Leuke attenties gedurende het jaar
Wat wordt jouw bedrijf?
De Burgh en Van Hooft zijn als allround bedrijfswagendealer van de merken DAF, IVECO en FIAT al decennia lang
een begrip in Brabant. Wij staan bekend om onze uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en service, maar ook om ons
totaalpakket op het gebied van After Sales. Als bekroning op de kwaliteit van onze Nederlandse bedrijven en onze
mensen zijn we in 2014 en 2017 keer uitgeroepen tot “DAF dealer van het jaar” en tot “DAF Service Dealer van het
jaar 2018”!
Wij zijn ook een van de initiatiefnemers van de Truck Academy, de opleiding voor bedrijfswagentechnicus. Al vele
decennia zijn wij actief als opleidingsbedrijf, wat meerdere malen resulteerde in de landelijke titel “Leerbedrijf van het
jaar”. Als opleidingsbedrijf hechten we niet alleen veel waarde aan de opleiding van jonge mensen, maar doen we er
ook alles aan om ons huidige personeel vakbekwaam te houden.
Wij zijn onderdeel van het familiebedrijf LenGo Automotive Group, actief in 3 landen met bijna 1.300 medewerkers.
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.deburgh.com, www.hooft.nl en www.lengoautomotivegroup.com.
Hoe verder?
Heb je vragen dan kan je contact opnemen met Hans de Kort, After Sales Manger, op 06-53597844.
Ben je enthousiast? Stuur dan jouw je naam, adres en telefoonnummer en motivatie naar vacature@deburgh.com.

