Wij zijn Wierda. Wie ben jij?
Wij zijn Wierda. Onder de labels Wierda Bedrijfswagens, Wierda Voertuigtechniek en Wierda
Hybrid Technologies verkopen, onderhouden, repareren, bedenken en bouwen wij MAN trucks.
Maatwerkoplossingen voor klanten met bijzondere wensen. Werken bij Wierda betekent dan
ook dat je werkt in een bedrijf dat niet alleen trucks onderhoudt en repareert. Wierda bedenkt
én bouwt trucks.

Vanwege groei binnen de Wierda bedrijven zijn wij voor Wierda Bedrijfswagens in Heerenveen op
zoek naar een

Monteur lichte bedrijfswagens
Wil jij deel uit maken van een toegewijd, enthousiast team van monteurs wat
verantwoordelijk is voor het aflevering gereed maken en onderhoud van alle verkochte
MAN TGE’s van Wierda? Als Monteur Lichte Bedrijfswagens zorg je ervoor dat
aanpassingen naar de wensen en eisen van de klant worden verricht en voer je onderhoud,
reparaties, APK- en tachokeuringen uit aan de MAN TGE. Dit betekent dat je dagelijks
verantwoording draagt voor het soepele verloop van alle werkzaamheden. Een uitdagende
en afwisselende functie bij een gezond, groeiend familiebedrijf waarbij professionele
faciliteiten aanwezig zijn!
Wat deze functie zo uitdagend en afwisselend maakt? Je werkt in nieuw, verder uit te
breiden team, draait dagdiensten en een rooster van servicediensten. Je krijgt te maken met
alle denkbare klantwensen en eisen en je hebt een afwisselend takenpakket. Daarnaast
geven wij je opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Werken voor én met een topmerk
Wierda Bedrijfswagens is dé MAN dealer van Friesland, gevestigd in Drachten en Heerenveen. Op
beide locaties worden reparaties en onderhoud aan lichte en zware bedrijfswagens, bussen en
getrokken materieel uitgevoerd.
MAN Truck & Bus is één van de grootste truckfabrikanten. Wij leveren topkwaliteit trucks voor
langeafstands- en distributieverkeer en zijn marktleider in trucks voor de bouw en zware inzet.
Werken bij Wierda Bedrijfswagens betekent werken voor én met een topmerk. MAN wordt wereldwijd
geroemd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar trucks. Zo wordt MAN al sinds 2012
onafgebroken uitgeroepen als “het betrouwbaarste truckmerk” door het keuringsinstituut TÜV. Onze
klanten kunnen daarbij altijd rekenen op de uitstekende service waar de MAN organisatie om bekend
staat.

De Wierda Bedrijven
Wierda Bedrijfswagens is onderdeel van de Wierda Bedrijven. Hieronder vallen ook
Wierda Voertuig Techniek en Wierda Hybrid Technologies.

Wierda Voertuig Techniek, gevestigd in Joure, is specialist in het ontwikkelen en
produceren van maatwerkoplossingen en past MAN trucks aan zodat deze aansluit aan de
wensen van de klant. WVT heeft hierin een unieke positie; als slechts één van de twaalf
bedrijven wereldwijd is WVT hiervoor gecertificeerd door de fabrikant van MAN.
Vanuit het ideaal om producten te ontwikkelen die geld én milieu besparen, ligt bij
Wierda Hybrid Technologies de focus op elektrische transportoplossingen. Één van deze
oplossingen is onze Electric PTO. De Electric PTO drijft de opbouw van een voertuig
elektrisch aan, denk aan de aandrijving van de betonmixer, de autolaadkraan en het
koelsysteem. Praktisch en groen door brandstofbesparing, geluidsreductie en minder CO2
uitstoot.

De belangrijkste taken op een rijtje
het uitvoeren van onderhoudsbeurten
-aflevering gereed maken nieuwe TGE’s
-het uitvoeren van reparaties
-diagnose stellen bij technische problemen
-oplossen storingen
-het uitvoeren van APK keuringen

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 goede verdienste en duidelijke afspraken over overwerk en servicediensten
Volop doorgroeimogelijkheden
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
37 vrije dagen per jaar (24 vakantie – 13 adv)
Je wordt omgeven door een team van professionals en wordt opgeleid om je verder te
specialiseren binnen jouw vak
Gezellige teamuitjes
Een collectieve regeling voor ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheid en pensioen

Wat neem je mee?





Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie
Je hebt een afgeronde opleiding tot bedrijfswagenmonteur of automonteur (MBO-niv. 3)
Je bent in het bezit van APK (is een pré)
Je hebt een klant- en servicegerichte houding






Je hebt oplossend vermogen
Je bent een teamplayer
Je bent kwaliteitgericht
Je hebt een flexibele werkhouding

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur je sollicitatie met CV en motivatie
naar: werken@wierdabedrijfswagens.nl.
Voor meer informatie over deze functie en/of voor vragen over Wierda Bedrijfswagens kun je
terecht bij Sonja de Boer via (06) 111 64 312.

