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Wij zoeken een enthousiaste, no-nonsense automonteur met APK 

papieren of een 1e autotechnicus-APK Keurmeester 

 
Door de enorme groei die ons autobedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zijn wij op 
zoek naar een extra monteur. Ben jij op zoek naar een ambitieus en  gezond autobedrijf? 
Kom dan ons enthousiaste team versterken. Als monteur zorg je ervoor dat de auto’s van 
onze klanten in topconditie blijven. Jij bent dan ook een echte allround technische vakman 
en je hebt de benodigde kennis in huis van de moderne autotechniek.  
 
Taken  

 Het opsporen van schade en gebreken op aan voertuigen. 

 Het vaststellen van eventuele extra, reparaties en/of  
onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. 

 Het inspecteren van de voertuigen op alle onderdelen. 

 Het testen van onderdelen en systemen met behulp van apparatuur. 

 Het uitvoeren van grote en kleine reparaties. 

 Het uitvoeren van onderhoudsbeurten. 
 
Profiel  

 Je bent in het bezit van de nodige auto technische diploma’s, kwalificaties en 
certificaten zoals APK-Keurmeester. 

 Je kijkt verder dan de werkorder en bent zo de klant optimaal van dienst. 

 Je hebt beslist affiniteit met moderne auto-elektronica en het stellen van diagnoses 
en je wilt je hierin graag blijven ontwikkelen. 

 Je bent klantgericht, sociaal en communicatief vaardig. 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 Je kunt goed in zowel een team als zelfstandig werken. 

 Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit.  
 
Wij bieden: 

 Een leuke en uitdagende fulltime functie bij een dynamisch en jong familiebedrijf 

 Een prettige werksfeer, gekoppeld aan goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

 Conform Bovag CAO Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring.  
 

Ben jij de automonteur die wij zoeken en ben je op korte termijn beschikbaar, reageer dan 
direct. Stuur je CV met motivatie naar liesbeth@autonol.nl 
 
 


