Ligt jouw motorhart
in Bodegraven?
Voordat je gaat solliciteren, willen we je graag wat vertellen over Goedhart Motoren.
Goedhart Motoren is de grootste motorspeciaalzaak van de Benelux, waar je de grootste
collectie nieuwe en gebruikte motoren vindt. Naast de verkoop van motoren bieden wij een
totaalpakket aan de klant. Zo kunnen klanten bij ons ook terecht voor de mooiste motoracces
soires, motorkleding, het huren van een motor en service/onderhoud voor de motor.
Vanaf 2017 zetten wij een nieuwe stap in motorland. Onze motorshowroom is eind 2016
uitgebreid en verbouwd. Onze motormerken hebben ieder een eigen shop-in-shop belevingswereld
gekregen, waarbij inspireren centraal staat. De motorkleding- en helmenafdeling zijn daarnaast
ook flink groter geworden en geheel voorzien van een nieuw interieur. Daarnaast wordt de fysieke
winkel en de onlineshop volledig met elkaar verweven. Kortom, we zijn constant bezig met vernieu
wen om het de klant prettiger te maken.
Het inspireren en het delen van onze passie met de klanten doen we met een team van gedreven en
enthousiaste collega’s. Dit maakt het werken bij Goedhart Motoren leuk en uitdagend!
Wij hopen dat we jou aan ons team kunnen toevoegen met de volgende functie:

Eerste motorfietstechnicus
Dit is je uitdaging:
Voor onze werkplaats zijn we op zoek naar een ervaren Eerste motor
fietstechnicus die onze passie deelt. Goedhart Motoren heeft een
ruime werkplaats, voorzien van de modernste apparatuur en gereedschappen. Je werkt met het team samen aan onderhoud, reparatie,
montage van accessoires en alle andere technische zaken.
Als Eerste motorfietstechnicus voer je complexere onderhoudsbeurten uit. Je verricht ook reparaties en stelt diagnoses bij storingen. In
bijzondere gevallen zoek je zelfstandig en creatief naar oplossingen.
Tevens monteer je (elektronische) accessoires zoals communicatieen alarmsystemen.
Voor onze Eerste motorfietstechnicus is een behoorlijke technische
kennis vereist. Daarnaast heb je een klant- en servicegerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden. Je moet je werk volgens
de hoogste kwaliteitseisen uitvoeren, maar ook binnen de gestelde
tijd. Dat betekent dus dat je efficiënt moet kunnen werken. Uiteraard
is hierbij belangrijk dat je nauwkeurig te werk gaat.
Verder ben je als Eerste motorfietstechnicus leergierig en flexibel.
Bijblijven op het vakgebied is namelijk een must.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer je ook beschikbaar bent op koopavonden, zaterdagen en de eventuele feestdagen.

Europaweg 1d 2411 NE Bodegraven
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dinsdag t/m vrijdag
zaterdag
koopavond: donderdag

Fulltime

Dit breng jij mee:
• Een mbo-diploma 1e motorfietstechnicus
• Ervaring in de functie van Eerste motorfietstechnicus
• Je hebt een motorrijbewijs
• Je hebt affiniteit met motoren en motortechniek
• Je kunt werken in een team
• Je bent nauwkeurig
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
Dit bieden wij jou:
Wij bieden jou een fulltimefunctie in een professionele en collegiale
werkomgeving met zeer gedreven medewerkers. Goedhart Motoren
is een zeer aantrekkelijke organisatie om voor te werken. Niet alleen
vanwege de prettige en collegiale sfeer, maar zeker ook vanwege
de mogelijkheden die er zijn om jezelf te blijven ontwikkelen. Goede
arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend binnen Goedhart Motoren.
Solliciteren naar de functie van Eerste motorfietstechnicus?
Dat kan! Herken jij jezelf in bovenstaande en solliciteer
je liever nog vandaag dan morgen? Mail dan je sollicitatiebrief
inclusief cv, bij voorkeur voorzien van een recente pasfoto, naar
info@goedhartmotoren.nl, t.a.v. Rozanne Goedhart. We zien je reactie
met belangstelling tegemoet!

09.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur

