Werken bij De DAF Dealer van het jaar 2017?
Van Hooft is al meer dan 80 jaar als bedrijfswagendealer een begrip in regio Den Bosch, met het merk DAF
als belangrijkste vertegenwoordiging. We zijn onderscheidend in klantgerichtheid, een uitstekende
prijskwaliteitverhouding, maar ook in het totaalpakket aan diensten op het gebied van After Sales. Als
bekroning op de kwaliteit van onze Nederlandse bedrijven en onze mensen zijn we recent voor de tweede
keer benoemd tot “DAF dealer van het jaar”!
Voor Van Hooft in Veghel zoeken wij een nieuwe collega in de functie:

(meewerkend) VOORMAN / TECHNISCH SPECIALIST
Wat wordt jouw functie?
Als voorman ben je een ervaren Bedrijfsautotechnicus / Technisch specialist, je onderhoud en repareert
bedrijfswagens en werk je aan daaraan gerelateerde zaken zoals getrokken materieel, opbouwsystemen en
laadkleppen. Daarnaast onderhoud je klantkontakten en geef je leiding aan collega’s in de avonduren en op
de zaterdagochtend. In deze functie werk je in een goed uitgeruste en moderne werkomgeving.
Wie zoeken wij?
• Je hebt een opleiding bedrijfsautotechnicus afgerond en je hebt aantoonbaar enkele jaren relevante
werkervaring.
• Je hebt bij voorkeur aanvullende vakgerichte cursussen gevolgd of bent bereid deze te gaan volgen.
• Je hebt een flexibele instelling, bent klant- en servicegericht en je hebt oog voor kwaliteit.
• Je werkt graag in teamverband.
Wat wordt jouw bedrijf?
Vanuit de vestigingen van Van Hooft richten onze medewerkers zich op de verkoop, verhuur, reparatie en
het onderhoud van bedrijfswagens en onderdelen. Ons bedrijf maakt deel uit van de LenGo Automotive
Group, dat beschikt over een uitgebreid, internationaal servicenetwerk met moderne, goed uitgeruste
werkplaatsen. Ondanks onze omvang zijn wij een echt familiebedrijf waar onze medewerkers en onze
klanten zich thuis voelen.
Wat bieden wij jou?
Van Hooft biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien geven wij jou graag de
kans om mee te groeien in een moderne en prettige werkomgeving waar kwaliteit en servicegerichtheid
hoog in het vaandel staan.
Heb je vragen?
Bel dan naar Nico van Beek (directeur Van Hooft) op 06-51223958. Zie ook www.hooft.nl en
www.lengoautomotivegroup.com.
Ben je enthousiast?
Schrijf dan een sollicitatiebrief met motivatie en CV naar Peter Habraken.
Postbus 7092, 5605 JB Eindhoven, of stuur deze per mail naar vacature@hooft.nl .

