Werken bij de Fiat Professional en IVECO Dealer van Eindhoven?
Wil jij onderdeel zijn van het team dat iedere dag ervoor zorgt dat de onze klanten op weg kunnen met hun
bestelwagen? Dan hebben wij de juiste baan voor jou. Voor onze werkplaats voor bestelwagens in onze vestiging in
Acht zijn wij op zoek naar een

BEDRIJFSWAGENTECHNICUS &
TECHNISCH SPECIALIST (40 uur)
Wat wordt jouw functie?
• Als Bedrijfswagentechnicus / Technisch specialist onderhoud en repareer je bedrijfswagens
• Je werkt ook aan gerelateerde zaken zoals opbouwsystemen en laadkleppen.
• Je maakt onderdeel uit van de afdeling werkplaats, jouw leidinggevende is de Werkplaatschef
Wie zoeken wij?
• Je hebt een opleiding bedrijfsautotechnicus afgerond en je hebt aantoonbaar enkele jaren relevante
werkervaring
• Je hebt bij voorkeur aanvullende vakgerichte cursussen gevolgd of bent bereid deze te gaan volgen
• Je hebt een flexibele instelling, bent klant- en servicegericht en je hebt oog voor kwaliteit
• Je werkt graag in teamverband
Wat bieden wij jou?
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• De kans om mee te groeien in een moderne en prettige werkomgeving waar kwaliteit en servicegerichtheid
hoog in het vaandel staan
• Wij bieden een gedegen opleiding met uitgebreide trainingen
•
Een leuke werksfeer in een bedrijf met een open en informele bedrijfscultuur
• Jouw werklocatie is De Burgh Acht en jouw werk wordt uitgevoerd in verschoven diensten
Wat wordt jouw bedrijf?
De Burgh is 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 benoemd tot “DAF dealer van het jaar” en recent tot “DAF Service Dealer van het jaar”!
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.
De Burgh is onderdeel van het familiebedrijf LenGo Automotive Group, actief in 3 landen met bijna 1.200
medewerkers. Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.deburgh.com en www.lengoautomotivegroup.com.
Hoe verder?
Heb je vragen dan kan je contact opnemen met M. Henderikx via M.Henderikx@deburgh.com. Ben je enthousiast?
Schrijf dan een sollicitatiebrief met motivatie en CV naar via vacature@deburgh.com.

