1e Bedrijfsautotechnicus
Kun jij haast met je ogen dicht een vrachtwagen repareren? Vind jij dat elke minuut dat een
truck in de werkplaats staat er één te veel is? En wil jij jezelf verder ontwikkelen in een bedrijf
volop doorgroeimogelijkheden? Dan zou dit wel eens de kans van je leven kunnen zijn!
Wij zijn Wierda.
Wij zijn Wierda. Het mooiste, meest toonaangevende en dynamische truckbedrijf van Noord
Nederland.
Met Wierda Bedrijfswagens zijn we dé MAN dealer van Friesland met vestigingen in
Drachten en Heerenveen. Op beide locaties onderhouden en repareren we trucks, lichte
bedrijfswagens, bussen en groot materieel.
Met Wierda Voertuig Techniek (WVT) in Joure passen we MAN trucks aan aan de wensen
van onze klant. We zijn 1 van slechts 12 bedrijven wereldwijd die hiervoor gecertificeerd zijn.
Zodat deze trucks het specifieke werk kunnen doen waar onze klanten ze voor nodig
hebben. Door bijvoorbeeld assen bij te plaatsen. De PTO’s te plaatsen. Of het chassis te
verlengen of in te korten. Vaak zijn de oplossingen voor de wensen van onze klanten nog
niet bedacht. Dan bedenken en ontwikkelen we ze zelf.
Met Wierda Hybrid Technologies (WHT), eveneens in Joure, zijn we toonaangevend als het
gaat om elektrische transportoplossingen. Zoals de Electric PTO: een volledig in eigen huis
ontwikkelde oplossing waarbij de de opbouw van het voertuig (zoals de betonmixer,
autolaadkraan of het koelsysteem) volledig elektrisch wordt aangedreven.
Werken bij Wierda betekent:





Werken met een topmerk: MAN. Onze trucks worden geroemd om de kwaliteit en
betrouwbaarheid. Niet voor niets is MAN al sinds 2012 onafgebroken uitgeroepen tot
meest betrouwbare truckmerk door keuringsinstituut TÜV.
Werken in en met een topteam. Een team dat alles weet van trucks. En een team dat
de klant voorop stelt. In een familiaire omgeving waar respect is voor iedereen.
Werken in een dynamische omgeving. Met volop doorgroei- en
ontwikkelmogelijkheden. Waar anders vind je 3 verschillende bedrijfsonderdelen
(Wierda Bedrijfswagens, WVT en WHT) met elk hun eigen expertise in één bedrijf?

Wat zoeken we?
Voor onze vestigingen in Drachten en Heerenveen zoeken we enthousiaste monteurs. Ben jij
in het bezit van een diploma 1e bedrijfsautotechnicus? Ben je klantgericht, nauwkeurig en wil
je jezelf verder ontwikkelen? Dan is dit misschien de kans van je leven.
Als 1e Bedrijfsautotechnicus zorg jij ervoor dat de trucks van onze klanten zo kort mogelijk in
de werkplaats staan. Je voert uitdagende en afwisselende reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden uit aan zware bedrijfswagens, trekkend en getrokken materieel.
En je lost ingewikkelde storingen op – of die nou mechanisch, elektrisch, elektronisch of
hydraulisch zijn.
Kortom: een super job. Kun jij het aan? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat bieden we je?
Goed werkgeverschap is belangrijk bij Wierda. En dat uit zich niet alleen in de uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Maar ook in de zorg die we hebben voor het welzijn van iedereen die
bij ons werkt.
Daarnaast betekent werken bij Wierda werken in een professionele en sterk groeiende
organisatie met:







Een uitstekend salaris en goede afspraken over overwerk en weekenddiensten
Volop doorgroeimogelijkheden
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
37 vrije dagen per jaar (24 vakantie – 13 adv)
Uitgebreide begeleiding en scholingsmogelijkheden
Een collectieve regeling voor ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheid en
pensioen

Ben jij onze man of vrouw?
Voor meer informatie over de functie of over de Wierda bedrijven kun je terecht bij Sonja de
Boer via +31 (0)513 412741 of via werken@wierdabedrijfswagens.nl.
Wij zijn Wierda.
Wie ben jij?

