
 

 

 

 

Motorplanet Almere is al ruim 15 jaar gespecialiseerd in de verkoop, inkoop, onderhoud,                  

(schade)reparatie van motoren van alle merken. Wij zijn Kawasaki Exclusief dealer en                                

beschikken over een fraaie showroom, kledingshop, magazijnen en werkplaats, tezamen                                                                                              

ruim 700m2 motorplezier onder 1 dak! We zijn een BOVAG en RDW erkend (leer)bedrijf. 

Houd jij ervan om het eerste aanspreekpunt voor klanten te zijn?                                                                       

Weet jij als geen ander hoe je het werk moet verdelen en hoe je mensen aanstuurt?                                                

Ben jij die energieke en enthousiaste meewerkend voorman met een hands-on mentaliteit                                         

die ons werkplaatsteam komt versterken? 

 

• MBO werk- en denkniveau 

• Ervaring in de gemotoriseerde tweewieler en/of auto branche 

• Ervaring in het plannen en organiseren van werkzaamheden in een commerciële omgeving 

• Leidinggevende capaciteiten 

• Afgeronde technische opleiding is een pré 

• Een flexibele, zelfstandige en nauwkeurig werkhouding 

• Een klantgerichte en dienstverlenende instelling 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en A (onbeperkt) 

 

Je komt te werken in een klein team waarbij je twee monteurs aanstuurt en controleert. Je verdeelt het werk, bestelt 

tijdig de benodigde spullen en zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij moet doen en springt zelf ook bij in de 

werkplaats. Deze werkzaamheden bestaan vooral uit klein onderhoud, schaderapporten maken, aflever klaarmaken 

van verkochte motoren. Bij ons ben je medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit betekent dat je 

soms assisteert bij een proefrit, of motoren ophaalt met de bus, of aflevert aan de klant. 

• Beheer van de werkplaatsbalie; je bent het aanspreekpunt voor advies voor het onderhoud en reparatie van 

de motoren van onze klanten 

• Telefonisch en per mail beantwoorden en opvolgen van klantvragen m.b.t. tot onderhoud en reparatie en het 
bestellen van onderdelen en accessoires 

• Inplannen van werkplaatsafspraken 

• Facturatie van de uitgevoerde werkzaamheden naar de klant 

• Balieverkoop van onderhoudsmiddelen en accessoires 

 

• Salaris conform CAO, afgestemd op jouw kennis, vooropleiding en ervaring 

• Een zelfstandige baan met 25 vakantiedagen bij een 38-urige werkweek 

• Een uitstekende pensioenregeling (cao Metaal & Techniek) en 8% vakantietoeslag 

• Een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid 

• Een informele bedrijfscultuur met een jong team die elkaar motiveren, inspireren, waardering hebben voor 

elkaar en uiteraard ook ruimte voor een lolletje op z’n tijd. 

• Official Kawasaki kleding uit de merchandise collectie zodat je herkenbaar bent in Team Green 

• Vrijdag snackdag(!)  

• Onze werkdagen zijn van dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 17:00, 

 

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en past het helemaal bij jou? Mail dan voor 25 Februari 

2023 je CV en motivatie naar info@motorplanetalmere.nl en we nemen contact met jou op! 

BEN JIJ ONZE NIEUWE 
MEEWERKEND VOORMAN (M/V) WERKPLAATS (38 UUR) 

WAT NEEM JE MEE? 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG? 

WAT GA JE DOEN? 

INTERESSE? 

mailto:info@motorplanetalmere.nl

