
 

 

  

 

 Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de Bovag standaardbepalingen van toepassing welke zijn  
 

(Eerste) Automonteur   

 
Wat ga je doen? 
Volop ruimte en afwisseling voor een nieuwe collega in ons hecht team, die met zijn kennis, 
ervaring en persoonlijkheid het verschil maakt als (eerste) automonteur.  
Op onze vestiging in Geldrop ga je met de grootste zorg de meest uiteenlopende reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden verrichten aan lichte bedrijfswagens en personenwagens. In een 
veilige werkomgeving met goed gereedschap heb je een vakkundige oplossing voor elk 
technisch probleem en maak je het verschil voor de klant. Heb je een passie voor autotechniek 
en wil je je hierin verder ontwikkelen dan zijn wij op zoek naar jou !  
 
Een greep uit jouw takenpakket: 

• Het uitvoeren van (groot) onderhoud en reparatie aan personen- en lichte bedrijfsauto’s; 

• Het stellen van diagnoses bij mechanische en elektrische storingen; 

• Het rijklaar maken van nieuwe en gebruikte auto’s; 

• Het verzorgen van APK keuringen;  

• Het ondersteunen van de dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats. 

Wie ben jij? 
Jij bent een zelfstandige, gemotiveerde (eerste) automonteur die ruime ervaring heeft opgedaan 
in een soortgelijke functie. Je kent het reilen en zeilen in de werkplaats en hebt een flexibele 
instelling. Daarnaast herken jij je in het onderstaande profiel: 

• Je hebt (eventueel) een afgeronde opleiding tot (eerste) autotechnicus of hebt 
gelijkwaardige kennis opgedaan in de praktijk m.b.t. onderhoud en reparatie; 

• Je hebt kennis van de huidige auto-elektronica en bent in staat om de juiste diagnose te 
stellen; 

• Je bent zelfstandig, flexibel en stressbestendig; 
• Bij voorkeur gediplomeerd APK-keurmeester; 
• Je hebt MBO werk- en denkniveau; 
• Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio Eindhoven; 
• Je bent fulltime (40 uur) beschikbaar. 

 

Wat bieden wij? 
Binnen Eurocars bedrijfswagens bieden wij je een afwisselende, dynamische en 
verantwoordelijke functie in een plezierige werkomgeving. De opzet is kleinschalig en de lijnen 
zijn kort. Binnen de kaders van je functie krijg je voldoende verantwoordelijkheid en staat verdere 
ontwikkeling voorop.  
 

Kortom: een afwisselende functie in een dynamische, informele werkomgeving met 
volop kansen! 
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Daarnaast kun je rekenen op: 

• Veel vrijheid en eigen initiatief; 
• Ontwikkeling staat voorop; 
• Een baan bij een jong, ambitieus en snelgroeiend bedrijf; 
• Vergroten van het grootste shortleasebedrijf van Nederland; 
• Afwisselend en uitdagend werk; 
• Een plezierige werksfeer met leuke collega’s;  
• Een werkgever die bereid is in je te investeren; 
• Een meer dan marktconform salaris; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Heb je interesse? Wij nodigen je van harte uit te solliciteren.  
Solliciteer via de website of stuur je motivatie en CV naar: 
 
vacatures@eurocars.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Aan het vrijblijvend 
voorstellen van kandidaten zonder opdracht kunnen dan ook geen rechten en/of verplichtingen 
worden ontleend. 

 

 

  


