Welke receptionist wil
automatisch een
versnelling hoger?
Autrans Transmission Parts
& Service maakt samen met
Bols & Kooijman Engine
Parts & Service in Tilburg
deel uit van de ABC
Remanufacturing Group BV.
Autrans is in de Benelux
marktleider in de revisie van
automatische transmissies.
Wij vervullen een voortrekkersrol in een markt die
continu verandert en waar
de technische ontwikkelingen razendsnel gaan.
In Lunteren werken 30 specialisten dagelijks aan het
optimale herstel van automaten van alle grote en
vooraanstaande automerken. We verzorgen voor
veel merken ook de fabrieksgarantie. Daarnaast werken
we in opdracht van leasemaatschappijen, dealerorganisaties en universele
garagebedrijven. Bovendien
leveren we door heel Europa
onderdelen voor onderhoud
en reparatie.
Kijk voor meer info op
www.abcremanufacturing.nl
of gewoon op
www.autrans.nl.

Je bent een kei in je vak en je hebt een nieuwe
uitdaging nodig. Je werkt in een autobedrijf en
over de technische kant van personenauto’s hoeven
ze je (bijna) niets meer te vertellen. Maar je bent
ambitieus en wilt verder. Dat kan bij ons want
Autrans Transmission Parts & Service zoekt een:

Commerciële receptionist (m/v)
met lef!
De functie: In deze functie combineer je technische kennis
met soepele commerciële vaardigheden. Je bent voor de
klant hét aanspreekpunt bij problemen met automatische
transmissies. Je beoordeelt de mogelijkheden en adviseert
over de beste oplossing. Je plant het werk in en bepaalt
de prioriteiten.
De eisen: Je moet met de nieuwste techniek meekunnen,
stressbestendig zijn en je collega’s kunnen overtuigen van
de noodzaak van een creatieve planning. Je bent op-entop serviceverlener en een kei in het onderhouden van
relaties.
Het bod: Een verdere uitbouw van je kennis en een
gedegen specialisatie. Een vertrouwde werksfeer met
enthousiaste collega’s. In een onlangs gehouden extern
onderzoek gaven je aanstaande collega’s een 8,9 voor de
werksfeer!
Het salaris: Het salaris is overeenkomstig je ervaring en
opleiding en gerelateerd aan het specialisme dat je gaat
ontwikkelen.
Het vervolg: Heb je belangstelling? Schrijf dan een korte,
bondige brief met cv naar Autrans Transmission Parts &
Service, t.a.v. Petra Koppejan-Drost, Postbus 43, 6740 AA
Lunteren. Of mail naar petra.koppejan@autrans.nl.
Info: Voor meer informatie over de functie bel je
met Jeroen Trapman, algemeen directeur,
telefoon 0318 - 48 41 44 of 06 - 10 90 17 15.

Autokompas - 130 x 180 mm
uiterlijk 9 januari. Verschijning 23 januari per e-mail.

