
Reageren kan zolang de vacature op onze website staat. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

Vacature: Automonteur (m/v) 

 

 

Wij zijn op zoek naar een Automonteur ter aanvulling op ons gezellige team. Als automonteur heb je de juiste 

kennis op zak om zelfstandig te kunnen werken. Jij hebt al enige ervaring opgedaan in de werkplaats en bent 

trots op je vak. Met passie en leergierigheid werk jij aan allerlei automerken en eventueel ook campers. Bij 

Auto Service Tiems is geen dag hetzelfde, maar ziet je werkdag er ongeveer zo uit; 

• Om 08.00 ben je aanwezig en klaar om aan de dag te beginnen; 

• Je neemt het planbord in je op en we spreken met elkaar door wat de planning is; 

• Je checkt je werkplek en legt klaar wat je nodig hebt; 

• Dan ga je aan de slag. Als je vragen hebt of ergens niet uitkomt, dan kun je bij je collega’s terecht; 

• Onderdelen of materialen nodig? Dat geef je vlug aan bij je leidinggevende; 

• Je houdt de tijd in de gaten en vult netjes voor elk voertuig de werkorder in; 

• Klaar? Je geeft bij je leidinggevende aan wat je gedaan hebt en jullie bespreken wat je nu gaat doen; 

• Jij houdt van een nette werkplek, dus daar zorg je voor. 

Auto Service Tiems 
Auto Service Tiems is al meer dan 60 jaar een begrip in de Noordoostpolder, met name rondom Creil en 

Emmeloord. In onze werkplaats werken we met plezier aan alle merken en typen auto’s of campers. Persoonlijk 

contact, eerlijkheid, overleg met de klant en kwaliteit staan hierbij voorop. Bij ons kan men ook terecht voor 

nieuwe banden, APK én voor die ene unieke occasion. 

Wat bieden we? 

• Werken in een klein, hecht team waarin niemand schuwt om elkaar te helpen of om hulp te vragen; 

• Een dienstverband voor 32 - 38 uur (voor bepaalde tijd, met mogelijkheid tot vast contract); 

• Werkdagen van maandag t/m vrijdag, in overleg; 

• Een goed loon, passend bij jouw kennis en ervaring; 

• 192 vakantie-uren per jaar, bij een werkweek van 38 uur; 

• Diverse opleidingsmogelijkheden, naar wens en in overleg; 

• Een eigen gereedschapskar, met alles wat je nodig hebt; 

• Goede werkkleding en veilige schoenen; 

• Dinsdag is het Visdag en op vrijdag samen Chinees eten tijdens de lunchpauze. 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt je diploma op zak voor eerste monteur: autotechnicus niveau 3 (of je bent bijna klaar); 

• Je hebt een plan voor je toekomst en hebt zin om straks je APK keurmeester certificaat te halen of nog 

andere cursussen /opleidingen te volgen; 

• Je voelt je thuis in de werkplaats, niets is jou onbekend óf je stelt de juiste vragen; 

• Je werkt graag netjes, in teamverband en met focus; 

• Je bent klantgericht en communicatief vaardig; 

• Je houdt van humor op z’n tijd, wij namelijk ook. 

We komen graag met jou in contact! 

Ben jij degene die wij zoeken? Aarzel dan niet en neem contact op met Tiem Tiems via info@autoservicetiems.nl 

of op tel. 06 20509966. Dan drinken we gauw samen een kop koffie om je motivatie en ervaring te horen. Stuur 

dan ook alvast even je C.V. toe. Een brief sturen mag en wordt zeker gewaardeerd, maar het hoeft niet.  
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