Autobedrijf Setz Hoogezand is al 43 jaar gevestigd aan de Hoofdstraat in Hoogezand.
Onze belangrijkste werkzaamheden zijn het verkopen, onderhouden en repareren van auto’s.
Daarnaast hebben wij ook een verhuurafdeling. Al onze afdelingen zijn momenteel hard groeiend.
Sinds 1 december 2018 zijn wij aangesloten bij de formule VAKGARAGE en daar zijn we heel erg trots
op. Onze verhuurafdeling is het afgelopen jaar enorm uitgebreid en voor komend jaar verwachten wij
nog meer groei. Heel recent hebben we het certificaat “Erkend Duurzaam Mobiliteitsbranche”
gehaald. Vanwege bovengenoemde groei en onze toekomstige ambities zijn wij op zoek naar een
nieuwe medewerker en wel een

1e monteur / diagnosetechnicus
Je werkzaamheden zullen van grote diversiteit zijn. In ons team zijn we op zoek naar iemand die een
“universeel”hart heeft. Iemand voor wie geen auto(merk) te gek is, maar ook iemand die (complexe)
diagnose stellen leuk vindt en bedreven is in o.a. werken met “Pass-Thru”. Iemand die de
elektrificatie van het Nederlandse wagenpark ziet groeien en geïnteresseerd is de techniek daarvan,
en zich bovendien realiseert dat dat onze toekomst is. Heb je ook een APK keurmeesterdiploma
en/of E achter B rijbewijs dan is dat een pré. Vanwege de huidige samenstelling van ons team gaat
onze voorkeur uit naar een persoon die reeds enige jaren ervaring heeft in de branche.
Uiteraard kunnen we niet alleen maar wat vragen zonder ook iets te bieden te hebben. Onze
arbeidsvoorwaarden zijn goed en conform de in onze branche geldende CAO. Daarnaast bieden we je
een prettige en gestructureerde werkomgeving met leuke collega’s. Ook bieden we veel ruimte om
zelf zaken te ontdekken en uit te zoeken. We werken met moderne uitleesapparatuur. Omdat we
niet kunnen groeien zonder te leren en naar de toekomst te kijken zullen we jou een op maat
gesneden opleidingsprogramma aanbieden waarbij diagnose stellen, elektrische en/of waterstof
techniek, werken aan moderne veiligheidssystemen en pass-thru centraal staan.
Lijkt het je wat bij on te komen werken? Stuur je CV naar ons (hjsetz@autobedrijfsetz.nl) en we
nemen spoedig contact op.
Wil je eerst meer informatie? Bel Harriët of Christiaan Setz op 0598-396868.

