
ALLROUND ONDERDELEN-/
SERVICEMEDEWERKER

Vacature:

Functieomschrijving
Je zorgt in samenwerking met je collega’s, voor het 
optimaal functioneren van alle werkplaats-/magazijnac-
tiviteiten.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant, die je op 
een correcte wijze te woord staat en het gevoel geeft 
welkom te zijn. Onze werkplaats is naast servide dealer 
voor Jaguar en land Rover ook universeel voor alle 
premium merken zoals mercedes, Volvo, Audi, BMW, 
Porsche etc.

Wat verwachten wij van jou.
Bij AutoVentura willen wij graag de klant geheel ontzor-
gen, jij speelt daarin als gastheer/gastvrouw een belang-
rijke rol.

Je hebt affiniteit met autotechniek. Kwaliteit, service en 
efficiency staan bij jou voorop en je weet de klanten een 
welkom gevoel te geven.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•  Ontvangen van de klant aan de service-/magazijnbalie.
• Het bewaken van de voortgang en de klant hierover 
   informeren.
• Verantwoordelijk voor het bestellen / beheren van
    voorraden.
•  Beheer in- en uitgaande onderdelen.
•  Bestellen van de gewenste onderdelen voor monteurs 
    en balieklanten.

Wat vragen wij van jou:
•  Ervaring in een servicegerichte technische functie
•  Afgeronde technische MBO-opleiding
•  Een flexibele, probleemoplossende en commerciële instelling.
•  Zelfstandig en computervaardig.
•  Fulltime beschikbaar en woonachtig in regio Zeeland.
•  Communicatief sterk en goed georganiseerd.

Wat bieden wij:
•  Een aantrekkelijk salaris op basis van ervaring.
•  Een prettige sfeer en leuk team.
•  Afwisselende job met veel ruimte voor eigen initiatief.

Waarom werken bij AutoVentura?
Werken bij AutoVentura betekent werken bij een jong bedrijf dat 
volop in ontwikkeling is.

We hebben een enthousiast team, met een informele sfeer en 
korte communicatielijnen. We staan voor elkaar klaar en hebben 
plezier in het werken met elkaar én de mooie auto’s die in de 
showroom staan en voor onderhoud komen. Dit enthousiasme 
dragen we over op onze klanten, die vaak net als ons óók auto-
liefhebber zijn.

Belangstelling?
Mail dan je motivatie en cv naar: 
personeelszaken@autoventura.nl

Audi - BMW - Jaguar - Land Rover - Mercedes - MINI - Porsche - Volvo


