
Vacature: Eerste Autotechnicus (m/v) vestiging Zwaag 

Ben jij een ervaren Eerste Autotechnicus en wil je graag dagelijks aan de slag met het uitvoeren van diverse 
werkzaamheden binnen onze moderne werkplaats? Dan zoeken wij jou! 
 

Wat ga je doen?  

Jij zorgt ervoor dat de auto van de klant in perfecte staat wordt onderhouden/gerepareerd. Hoe pak jij dit aan? 

Je gaat met de auto van de klant aan de slag en voert de werkzaamheden volgens afspraak uit. Zo ben je 

dagelijks bezig met alle voorkomende werkzaamheden omtrent onderhoud en reparatie, diverse software 

updates en diagnoses stellen. Sommige werkzaamheden kunnen complex zijn, maar met jouw ervaring en 

kennis van autotechniek kom je er altijd wel uit. 

Wat vragen wij van jou? 
Autotechniek is jouw passie en je stelt hoge eisen aan je werk. Zelfstandig werken is voor jou geen probleem 
maar je kunt ook goed samenwerken met je collega’s. Je denkt niet in problemen maar in oplossingen en 
initiatief nemen is voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast vragen wij ook: 

 Een afgeronde opleiding tot Eerste Autotechnicus; 

 Een aantal jaar werkervaring in een universele of dealer-werkplaats; 

 Geen APK-bevoegdheid? Dan vragen we jouw bereidheid dit bij ons te halen. 

 
Over ons 
Autogroep Ursem Barten is ontstaan uit een samenvoeging van twee familiebedrijven. Wij zijn groot geworden 
door klein te blijven. Service en klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel en met 14 locaties in 
Noord-Holland zijn wij altijd om de hoek. Met onze drie sterke Aziatische merken – Hyundai, Nissan en 
Mitsubishi – vergroenen wij het Nederlands wagenpark drastisch. Duurzaamheid en innovatie staan bij ons dan 
ook centraal (duurzaamste autobedrijf van Nederland). 

Men kan bij Autogroep Ursem Barten terecht voor zowel nieuwe als gebruikte auto’s, onderhoud en 

schadeherstel van alle merken en autoleasing. Kortom, wij hebben alle mobiliteitsoplossingen in huis. 

 

Wil jij als Eerste Autotechnicus meebouwen aan de toekomst van Autogroep Ursem Barten? Solliciteer dan 

direct! Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar Bram Rienks via bram@ursembarten.nl. 
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