
FUNCTIE: 
 * regulier onderhoud en alle herstellingen aan Volvo personenwagens
 * complexe diagnose en problemsolving, ook via pc en meetboxen
 * technische rapportage aan Volvo 
 * werken aan electronica, airco, hydraulica, hybride voertuigen
 * klaarmaken wagens voor technische controle
 * wieluitlijning, ruitherstelling en -vervanging
 * klaarzetten en montage accessoires nieuwe wagens

PROFIEL: 
 * vereist: bachelor autotechnologie of gelijkwaardig door ervaring
 * min 5 jaar ervaring als autotechnieker in merkgarage
 * goede IT kennis en basis kennis Engels
 * grondige kennis en ervaring in diagnose en herstelling, ook van zware gevallen

INGESTELDHEID:
 * 100% klantgericht
 * leergierig
 * probleemoplossend
	 *	flexibel
 * zelfstandig
 * stressbestendig
 * ordelijk
 * communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
 * 100% teamplayer, vlot
 * bereid om in hecht familiebedrijf te werken

WIJ BIEDEN: 
 * goede verloning in overeenstemming met ervaring en opleiding
 * een gevarieerde job in een dynamisch en groeiend bedrijf en voor een sterk Zweeds merk
 * werk in team van 7-8 techniekers per garage, job is onmiddellijk beschikbaar
 * moderne uitrusting in 3 ruime vestigingen
 * interne opleiding in ons team, externe opleiding bij Volvo Cars Belgium en Educam
 * jaarlijkse teambuilding en groepsactiviteiten
 * fijne	werksfeer	in	jong	en	ambitieus	team	waar	kwaliteit,	veiligheid,	milieu	en	klantentevredenheid		
 kernwaarden zijn.

ERVAREN  AUTOTECHNIEKER

D’HONDT NV - REYNAERT is een bloeiend familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring als Volvo 
personenwagen verdeler en heeft vestigingen in Aalst, Zottegem en Oudenaarde. Wij dragen 
klantentevredenheid, kwaliteit en respect hoog in het vaandel. Om onze groei te blijven 
waarmaken, zoeken wij een

voor Aalst, Zottegem of Oudenaarde

D’Hondt nv 
Maatschappelijke zetel
Industrielaan 6
9620 Zottegem
Tel 09 360 78 78
Fax 09 360 79 55
info@dhondtnv.be

Reynaert
Filiaal
Ambachtstraat 2
9700 Oudenaarde
Tel 055 31 00 88
Fax 055 30 00 51
info@reynaertoudenaarde.be

D’Hondt nv 
Filiaal
Eendrachtstraat 4
9300 Aalst
Tel  053 78 31 13
Fax 053 78 45 77
info.aalst@dhondtnv.be

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
Mail een korte motivatie, je uitgebreid CV en foto naar info@dhondtnv.be met als onderwerp SOLLICITATIE. 
Wij maken géén selectie op basis van telefoongesprek of een persoonlijk bezoek in één van onze vestigingen. 
Een uitgebreid en gemotiveerd CV + foto doorsturen is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor deze functie.


