Voor onze vestigingen in NINOVE, HARELBEKE, DENDERMONDE, en GENT zijn
wij op zoek naar ervaren Vrachtwagentechniekers.

Functieomschrijving
•
•
•
•

Volledig zelfstandig repareren van voertuigen. Deze reparatiewerkzaamheden betreffen
o.a. motor, aandrijflijn, remmen en elektriciteit
Onderhoudswerkzaamheden en controlebeurten uitvoeren, gebruikmakend van de
bestaande procedures
Verrichten van montagewerkzaamheden ten behoeve van in- en opbouw van accessoires
Het uitvoeren van APK-keuringen, ijken van tachografen en het verrichten van
specifieke werkzaamheden volgens gehaalde certificaten

Je hebt aantoonbare werkervaring en bezit de vereiste diploma’s. Daarnaast kun je zowel in
teamverband als zelfstandig werken en ben je praktisch, accuraat, flexibel en stressbestendig.

Wat we bieden
Nebim biedt jou, binnen haar gezonde, groeiende en dynamische organisatie, een prettige
werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden met een marktconform loon. Je kunt doorlopend
opleidingen volgen, zowel intern als extern.

Over Nebim Groep
Nebim Groep is een internationale groep truckdealerbedrijven met in totaal negen vestigingen
verdeeld over Nederland en België. Nebim Groep is officieel Volvo Trucks dealer in
Nederland en België, Volvo Bus dealer (Nederland en België) en officieel dealer van Renault
Trucks en lichte bedrijfswagens in Nederland. Daarnaast is Nebim Groep importeur van
FGM-trailers voor de Benelux. Met een uitgelezen productengamma en aanverwante diensten
als Business Solutions, truck- en bestelwagenverhuur, lease, maar ook Used Trucks en Used
Parts is Nebim Groep toonaangevend in de transportwereld. In Nederland heeft Nebim Groep
vestigingen in Weert, Venlo en Elsloo en in België: Gent, Dendermonde, Harelbeke en
Ninove. Er zijn daarnaast universele vestigingen in Venlo (Freshpark) en Genk (Nebim JRS).

Meer weten & solliciteren?
Ben jij die collega die samen met ons de schouders eronder wil zetten en vind je het een
uitdaging om te werken in een servicegerichte, professionele omgeving en branche? Dan
maken we graag kennis met je!
Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Melissa Herman (tel.: 0921 68
627).
NEBIM N.V.
Industrieweg 150
B-9030 Mariakerke (Gent)
t.a.v. Melissa Herman

