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Ligt jouw carrière 
in Bodegraven?

Eerste motorfietstechnicus 
Fulltime

Goedhart Motoren is de grootste motordealer voor dé motorrijder en motorliefhebber 

in Nederland en de Benelux. In een showroom van maar liefst 2.500 vierkante meter 

in Bodegraven staan nieuwe motoren van vrijwel alle merken en je vindt er ’s lands 

grootste voorraad motoroccasions. Bij motordealer Goedhart Motoren is alles mogelijk 

en staat service voorop. Van het aanschaffen van een nieuwe motor tot het voor een 

langere periode huren van motoren. Daarnaast vind je in de 500 vierkante meter grote 

megashop van Goedhart Motoren een enorm aanbod motoraccessoires en motor

kleding. Motordealer Goedhart Motoren heeft een ruime werkplaats, voorzien van de 

modernste apparatuur en gereedschappen. 

Wij hopen dat we jou aan ons team kunnen toevoegen met de volgende functie:

Functieomschrijving
Voor onze werkplaats zijn we op zoek naar een ervaren Eerste 
motorfietstechnicus 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 onderhouds-
beurten uit. Je verricht ook reparaties en stelt diagnoses bij sto-
ringen. In bijzondere gevallen zoek je zelfstandig en creatief naar 
oplossingen. Tevens monteer je (elektronische) accessoires zoals 
communicatie- en alarmsystemen.

Voor onze Eerste motorfietstechnicus is een behoorlijke tech-
nische kennis vereist. Daarnaast heb je een klant- en servicege-
richte 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 flexi-
bel. Bijblijven op het vakgebied is namelijk een must. Wij stellen 
het zeer op prijs wanneer je ook beschikbaar bent op koopavon-
den, zaterdagen en de eventuele feestdagen.

Wat vragen wij?
• Ervaring in de functie van Eerste motorfietstechnicus
• In bezit van een mbo-diploma 1e motorfietstechnicus
• In bezit van een motorrijbewijs
• Affiniteit met motoren en motortechniek
• Kunnen werken in een team
• Nauwkeurig
• Geen 9-tot-5-mentaliteit

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een fulltimefunctie in een professionele en col-
legiale werkomgeving met zeer gedreven medewerkers. Goed-
hart 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 Goed-
hart Motoren.

Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaande en solliciteer je liever nog van-
daag dan morgen? Mail dan je sollicitatiebrief inclusief cv en een 
recente pasfoto naar info@goedhartmotoren.nl, t.a.v. Rozanne 
Goedhart. We zien je reactie met belangstelling tegemoet!


