
Bosch Car Service is een netwerk waarbij bijna 400 autobedrijven in heel Nederland zijn aangesloten. 
De medewerkers van deze autobedrijven worden continu getraind en werken met eersteklas 
Bosch-diagnoseapparatuur. Hierdoor levert Bosch Car Service topkwaliteit voor alle merken auto’s.

Wij doen alles voor  uw auto

Nassaulaan 6 | 4651 AA  Steenbergen
Tel.: (0167) 56 41 50 | www.cuelenaere.nl

Autobedrijf Cuelenaere

Wij zoeken
een Monteur met APK

Geïnteresseerd?
Neem dan telefonisch contact op met Jos Cuelenaerevia
(0167) 56 41 50 of mail naar jos@cuelenaere.nl

Autobedrijf Cuelenaere, een erkend Bosch Car Service autobedrijf, is
voor de werkplaats op zoek naar een Monteur met APK. Met een
team van 5 monteurs ben je dagelijks bezig om onze klanten
tevreden te houden.
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Kom jij ons team versterken?
vacature
EERSTE AUTOTECHNICUS

Wie zijn wij?
Autobedrijf Cuelenaere is een bedrijf dat al bijna 100 jaar toonaangevend is
in Steenbergen en wijde omgeving. Een familiebedrijf waar inmiddels de
vierde generatie recentelijk zijn intrede heeft gedaan. Wij zijn aangesloten
bij het Bosch Car Service netwerk betreffende het onderhoud en reparatie
aan alle merken auto’s. Met het merk Renault hebben wij inmiddels meer
dan 60 jaar ervaring opgebouwd. Wij verkopen tegenwoordig alle merken 
nieuw en jong gebruikte personen- en bedrijfswagens. Tevens hebben wij
een AVIA tankstation met wasstraat.

Ben jij diegene die we zoeken?
Wij zoeken iemand die klantgericht is, goed kan samenwerken en een gezonde dosis 
humor heeft. Je hebt al ervaring in een soortgelijke functie en bezit minimaal een 
afgeronde opleiding eerste autotechnicus. 

Wat breng je mee? 
• Minimaal een afgeronde opleiding 1e autotechnicus
• Je hebt affiniteit met techniek en auto’s
• Klantgerichtheid
• Vrolijkheid, optimisme en humor
• Goede communicatie vaardigheden 
• Ambitie om je verder te ontwikkelen

Wat kan je van ons verwachten?
• Een goed salaris gebaseerd op jouw werkervaring en opleiding
• Voldoende trainingen en goede begeleiding van jouw collega’s
• Een vast contract bij goed functioneren
• Een gezellig en collegiaal team

Ben jij degene die wij zoeken? Dan maken we graag kennis met je!
 Je kunt solliciteren door je motivatiebrief en cv te sturen naar 
info@cuelenaere.nl

Wellicht tot snel!
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