Knapen Service in Deurne is een toonaangevend service-, reparatie- en schadeherstelbedrijf voor alle soorten
aluminium trailer, zoals schuifvloertrailers, kippers, onderlossers en bulkwagens van alle merken. Met 25
gemotiveerde medewerkers staan wij 24/7 ter beschikking voor onze klanten. We zijn een organisatie waar
mensen zich kunnen ontwikkelen, hun talenten ontdekken en inzetten om grenzen te verleggen en
mogelijkheden te creëren… daar waar anderen ze niet zien. Met deze aanpak creëren we al meer dan 15 jaar
lang voorsprong in onze nichemarkt. Service zit in ons DNA
Vanwege groei zijn we op zoek naar:

Monteur trailerwerkplaats (M/V)
teamspeler, klantgericht

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een monteur trailerwerkplaats met een achtergrond in
de carrosseriebouw, hydrauliek en/of elektro. Je werklocatie is Deurne. Als zelfstandige monteur kun je
vertrouwen op je kennis en kunde in het vak. Als beginnende monteur wordt je door een deskundige
collega opgeleid in het vak. Binnen ons team weet je een prettige samenwerking met je collega’s te
bouwen en draag je bij aan een optimaal resultaat. Je werkt klantgericht en denkt in oplossingen.

Wat doe ik:
(Zelfstandig) uitvoeren van reparaties en onderhoud aan schuifvloeren, kippers en andere trailers
Werken aan remmen, carrosserie, onderstel, hydrauliek en elektronica;
Constructiewerkzaamheden (aluminium laswerk) en aanpassingen aan schuifvloeren, kippers en
andere trailers;
Reparaties onderhoud aan automatische afdeksystemen;
Opbouwen hydraulieksystemen op trucks en motorwagens.
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Wat heb ik en kan ik:
VMBO/MBO/MTS diploma in een techniekrichting zoals carrosseriebouw, motorvoertuigtechniek
en/of hydrauliek;
Evt. ervaring in een soortgelijke functie;
Een flexibele instelling qua werktijden;
Affiniteit met het vinden en oplossen van storingen in elektrische en hydraulische installaties;
In bezit van het APK-keurmeesterschap of bereid dit te halen.

Knapen Service B.V. biedt jou een fijne plek waar je als mens wordt gezien en wordt gewaardeerd om je
bijdrage. Binnen deze groeiende internationale organisatie is ruimte voor ontwikkeling en gaan we graag
met je in gesprek over je ambities.

Interesse in deze functie?
Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar Angela Gruyters, HRM, via HRM@knapen-trailers.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Kuijken via 0493 326 666.
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