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Wij hebben op korte termijn ruimte voor een 

1e Autotechnicus met APK m/v
Je bent: 
Een techneut in hart en nieren, werkt effi  ciënt en gaat oplossingsgericht te werk. 
In het bezit van een diploma (1e) autotechnicus met apk of bereid dit te halen. 
Je bent geen solist maar een teamspeler en daarnaast streef je naar perfectie. 
Uiteraard ben je klantgericht ingesteld en heb je liefde voor het vak en onze 
ijzersterke producten. 

Je hebt:
Affi  niteit met elektronica en het zoeken en verhelpen van storingen. Daarnaast 
wil je niet stil blijven staan maar je juist wel graag verder blijven ontwikkelen. Het 
volgen van relevante cursussen wordt door ons aangemoedigd en vergoed. 

Je krijgt: 
Een boeiende baan met veel afwisseling in een klein team met korte lijnen en een 
open, prettige werkomgeving. Uiteraard met een passend salaris afhankelijk van 
kennis en ervaring. 

Enthousiast geworden? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar peter@autolandegent.nl. Je hoort zo snel 
mogelijk of we je uitnodigen voor een gesprek! Heb je een aanvullende vraag 
over ons bedrijf en/of deze vacature? Neem dan contact op met Peter Geluk 
via 0111-658042.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Auto Landegent is uw specialist in Hyundai 
in Burgh-Haamstede. Bij ons kunt u terecht 
voor nieuwe en (jong) gebruikte auto’s 
tegen scherpe prijzen. In onze showroom 
vindt u altijd een ruim aanbod van jong 
gebruikte Hyundai’s en occasions van alle 
merken.

Tevens is Auto Landegent uw dealer voor 
Isuzu en aangesloten bij Vakgarage, zodat 
u met alle merken bij ons terecht kunt.
Auto Landegent staat voor een nuchtere en
persoonlijke benadering. Helder, direct en
afspraak is afspraak. In de werkplaats kunt
u terecht voor reparatie, onderhoud, APK
en aircoservice.

VACATURE

De Roterij 22 | 4328 BA Burgh-Haamstede | 0111-658042 | info@autolandegent.nl

Wij hebben op korte termijn ruimte voor een 

1e Autotechnicus met APK m/v
Je bent: 
Een techneut in hart en nieren, werkt effi  ciënt en gaat oplossingsgericht te werk. 
In het bezit van een diploma (1e) autotechnicus met apk of bereid dit te halen. 
Je bent geen solist maar een teamspeler en daarnaast streef je naar perfectie. 
Uiteraard ben je klantgericht ingesteld en heb je liefde voor het vak en onze 
ijzersterke producten. 

Je hebt:
Affi  niteit met elektronica en het zoeken en verhelpen van storingen. Daarnaast 
wil je niet stil blijven staan maar je juist wel graag verder blijven ontwikkelen. Het 
volgen van relevante cursussen wordt door ons aangemoedigd en vergoed. 

Je krijgt: 
Een boeiende baan met veel afwisseling in een klein team met korte lijnen en een 
open, prettige werkomgeving. Uiteraard met een passend salaris afhankelijk van 
kennis en ervaring. 

Enthousiast geworden? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar peter@autolandegent.nl. Je hoort zo snel 
mogelijk of we je uitnodigen voor een gesprek! Heb je een aanvullende vraag 
over ons bedrijf en/of deze vacature? Neem dan contact op met Peter Geluk 
via 0111-658042.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Auto Landegent is uw specialist in Hyundai 
in Burgh-Haamstede. Bij ons kunt u terecht 
voor nieuwe en (jong) gebruikte auto’s 
tegen scherpe prijzen. In onze showroom 
vindt u altijd een ruim aanbod van jong 
gebruikte Hyundai’s en occasions van alle 
merken.

Tevens is Auto Landegent uw dealer voor 
Isuzu en aangesloten bij Vakgarage, zodat 
u met alle merken bij ons terecht kunt.
Auto Landegent staat voor een nuchtere en
persoonlijke benadering. Helder, direct en
afspraak is afspraak. In de werkplaats kunt
u terecht voor reparatie, onderhoud, APK
en aircoservice.

VACATURE

De Roterij 22 | 4328 BA Burgh-Haamstede | 0111-658042 | info@autolandegent.nl

Wij hebben op korte termijn ruimte voor een 

1e Autotechnicus met APK m/v
Je bent: 
Een techneut in hart en nieren, werkt effi  ciënt en gaat oplossingsgericht te werk. 
In het bezit van een diploma (1e) autotechnicus met apk of bereid dit te halen. 
Je bent geen solist maar een teamspeler en daarnaast streef je naar perfectie. 
Uiteraard ben je klantgericht ingesteld en heb je liefde voor het vak en onze 
ijzersterke producten. 

Je hebt:
Affi  niteit met elektronica en het zoeken en verhelpen van storingen. Daarnaast 
wil je niet stil blijven staan maar je juist wel graag verder blijven ontwikkelen. Het 
volgen van relevante cursussen wordt door ons aangemoedigd en vergoed. 

Je krijgt: 
Een boeiende baan met veel afwisseling in een klein team met korte lijnen en een 
open, prettige werkomgeving. Uiteraard met een passend salaris afhankelijk van 
kennis en ervaring. 

Enthousiast geworden? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar peter@autolandegent.nl. Je hoort zo snel 
mogelijk of we je uitnodigen voor een gesprek! Heb je een aanvullende vraag 
over ons bedrijf en/of deze vacature? Neem dan contact op met Peter Geluk 
via 0111-658042.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Auto Landegent is uw specialist in Hyundai 
in Burgh-Haamstede. Bij ons kunt u terecht 
voor nieuwe en (jong) gebruikte auto’s 
tegen scherpe prijzen. In onze showroom 
vindt u altijd een ruim aanbod van jong 
gebruikte Hyundai’s en occasions van alle 
merken.

Tevens is Auto Landegent uw dealer voor 
Isuzu en aangesloten bij Vakgarage, zodat 
u met alle merken bij ons terecht kunt.
Auto Landegent staat voor een nuchtere en
persoonlijke benadering. Helder, direct en
afspraak is afspraak. In de werkplaats kunt
u terecht voor reparatie, onderhoud, APK
en aircoservice.

VACATURE

De Roterij 22 | 4328 BA Burgh-Haamstede | 0111-658042 | info@autolandegent.nl

Wij hebben op korte termijn ruimte voor een 

1e Autotechnicus met APK m/v
Je bent: 
Een techneut in hart en nieren, werkt effi  ciënt en gaat oplossingsgericht te werk. 
In het bezit van een diploma (1e) autotechnicus met apk of bereid dit te halen. 
Je bent geen solist maar een teamspeler en daarnaast streef je naar perfectie. 
Uiteraard ben je klantgericht ingesteld en heb je liefde voor het vak en onze 
ijzersterke producten. 

Je hebt:
Affi  niteit met elektronica en het zoeken en verhelpen van storingen. Daarnaast 
wil je niet stil blijven staan maar je juist wel graag verder blijven ontwikkelen. Het 
volgen van relevante cursussen wordt door ons aangemoedigd en vergoed. 

Je krijgt: 
Een boeiende baan met veel afwisseling in een klein team met korte lijnen en een 
open, prettige werkomgeving. Uiteraard met een passend salaris afhankelijk van 
kennis en ervaring. 

Enthousiast geworden? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar peter@autolandegent.nl. Je hoort zo snel 
mogelijk of we je uitnodigen voor een gesprek! Heb je een aanvullende vraag 
over ons bedrijf en/of deze vacature? Neem dan contact op met Peter Geluk 
via 0111-658042.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Auto Landegent is uw specialist in Hyundai 
in Burgh-Haamstede. Bij ons kunt u terecht 
voor nieuwe en (jong) gebruikte auto’s 
tegen scherpe prijzen. In onze showroom 
vindt u altijd een ruim aanbod van jong 
gebruikte Hyundai’s en occasions van alle 
merken.

Tevens is Auto Landegent uw dealer voor 
Isuzu en aangesloten bij Vakgarage, zodat 
u met alle merken bij ons terecht kunt.
Auto Landegent staat voor een nuchtere en
persoonlijke benadering. Helder, direct en
afspraak is afspraak. In de werkplaats kunt
u terecht voor reparatie, onderhoud, APK
en aircoservice.

VACATURE


