
1e automonteur (Technisch specialist) 

 
Bedrijf: Autobedrijf Felder  
Geplaatst op:  vrijdag 27 mei 2022 

Standplaats: Hengelo (Gelderland) 

 
Het bedrijf  
Wij zijn Autobedrijf Felder in Hengelo Gelderland, een autobedrijf waar klantvriendelijkheid hoog in het vaandel 

staat. Ons aandachtsgebied is het onderhouden van alle merken personenauto’s en lichte bedrijfswagens, ongeacht 

type, leeftijd of kilometerstand. Hierbij zijn klanttevredenheid en kwaliteit onze belangrijkste speerpunten. Onze 

lijfspreuk is “Sterk in ieder merk.”. 

 
Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en onze klanten van de beste service te voorzien beschikken wij 

over een moderne uitgeruste werkplaats en maken wij gebruik van hoge kwaliteit gereedschappen om diverse 
auto’s en lichte bedrijfswagens te onderhouden en te repareren. 

 
De afgelopen jaren hebben wij een dusdanige groei doorgemaakt, dat wij op zoek zijn naar nieuw personeel. Wij 

hebben hiervoor een vacature openstaan in de functie van 1e automonteur (technisch specialist). 
 
Voor meer informatie over het bedrijf kijk op onze website www.autobedrijf-felder.nl 

 
Functieomschrijving  

✓ Je voert zelfstandig alle onderhoudswerkzaamheden, storingsonderzoeken en reparaties uit aan 
personenauto’s en lichte bedrijfswagens van alle merken; 

✓ Je hebt oog voor onze klanten en geeft advies en uitleg over de reparaties en/of het onderhoud;  
✓ Je bent medeverantwoordelijk voor een nette en opgeruimde werkplaats;  
✓ Je verricht APK keuringen, geeft proactief advies aan klanten en bent oplossingsgericht;  
✓ 38 uur per week. 

 
Functie-eisen 

✓ Je hebt een afgeronde opleiding 1e automonteur óf technisch specialist; 
✓ Je hebt aantoonbare werkervaring in de autotechniek;  
✓ Je bent in het bezit van rijbewijs B;  
✓ Je bent bereid om jezelf te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van trainingen;  
✓ Je bent in het bezit van APK-keuringsbevoegdheid, of bent bereid deze opleiding te volgen;  
✓ Je beschikt over een gezonde portie technisch en praktische inzicht;  
✓ Je hebt een goed ontwikkelde klant- en servicegerichte instelling;  
✓ Je hebt oog voor kwaliteit, je bent een teamspeler en ambitieus. 

 
 
Arbeidsvoorwaarden  
Je gaat aan de slag bij een dynamisch bedrijf. Als 1e automonteur heb je een uitdagende functie met veel waardering. Er 

wordt geïnvesteerd in scholing en persoonlijke ontwikkeling zodat je nu, maar ook later de uitdaging vindt die je zoekt. Ook 
krijg je een goed salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

 
Solliciteren op de functie  
Klinkt het functieprofiel van technisch specialist je als muziek in je oren? Dan horen we graag van je. Stuur je 

sollicitatiebrief samen met je CV per email naar ons toe info@autobedrijf-felder.nl , of neem telefonisch contact met 
ons op. Reageren kan tot en met 30 juni 2022. 

 
Je contact persoon is Friedhelm Felder. 

 
Autobedrijf Felder  
Zelhemseweg 19  
7255PS Hengelo (Gelderland)  
Tel. 0575 – 46 47 93  
info@autobedrijf-felder.nl  
www.autobedrijf-felder.nl 

http://www.autobedrijf-felder.nl/
mailto:info@autobedrijf-felder.nl

