Stage lopen bij de DAF Dealer van het jaar 2017?
Wij hebben een mooie stageplaats voor een:

Stagiair Werkplaatsreceptie
Wat is jouw functie?
Als stagiair ondersteun je de Werkplaatsreceptie bij het werk aannemen, inplannen en de administratieve
verwerking. Je werkt nauw samen met de Serviceadviseur die de spil is in klantcontacten en operationele
aansturing van de werkplaats. In het komend half jaar wordt ook een nieuw softwarepakket geïnstalleerd
waardoor er een extra uitdaging ontstaat binnen jouw werkomgeving.
Wie zoeken wij?
• Je volgt een commercieel/technische opleiding op MBO+ / HBO niveau en hebt affiniteit met de
automotive branche (bv. Technisch Leidinggevende, Werkplaatsmanager, Commerciële economie);
• Je hebt een flexibele instelling;
• Je bent klant- en servicegericht en je hebt oog voor kwaliteit;
• Je werkt graag in teamverband.
Wat is jouw werkomgeving?
In eerste instantie zoeken we iemand voor onze locatie Van Hooft Veghel. Maar mogelijk zijn er ook
mogelijkheden op de vestigingen in Den Bosch of Eindhoven (bij De Burgh wat deel uitmaakt van de LenGo
Automotive Group). Directe collega’s zijn de Serviceadviseur en Servicemanager. Jouw stagebegeleider is
de Werkplaatschef/Servicemanager.
Wat bieden wij jou?
• Een veelzijdige en uitdagende stageplaats bij een energiek bedrijf.
• Een marktconforme stagevergoeding (eventueel reiskostenvergoeding).
• Wellicht mogelijkheden voor de toekomst bij één van onze filialen, anders een brok aan ervaring en
een goede referentie voor toekomstige werkgevers.
Bedrijfsprofiel
Van Hooft is allround bedrijfswagendealer van de merken DAF, GINAF, IVECO en FIAT al decennia lang
een begrip in Brabant. Wij staan bekend om onze uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en service, maar
ook om ons totaalpakket 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”! Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.hooft.nl.
Hoe verder?
Ben je enthousiast of heb je vragen, dan kan je contact opnemen met Nico van Beek (directeur Van Hooft)
via nicovanbeek@hooft.nl. Neem ook gerust contact op als je voor een toekomstige stageperiode jezelf nog
moet oriënteren!

