Auto Citrus
Een begrip in Den Haag: vriendelijk, vakkundig en vertrouwd
Auto Citrus is een universeel garagebedrijf en biedt sinds 1984 verschillende diensten aan. Van
onderhoud, reparaties en APK keuringen tot de verkoop van prima occasions.
Auto Citrus heeft uitstekende uitlees- en dealerapparatuur, waardoor diagnoses accuraat worden
gesteld en ook de complexere storingen snel worden gerepareerd.
Zie ook onze website https://www.autocitrus.nl/.
We werken in een hecht team en hebben onze garage op locatie Sinaasappelstraat 177/179 in het
Haagse stadsdeel Segbroek.

1e autotechnicus met apk personenwagens
De Baan
Geen baan zo mooi als een baan in de autotechniek! Bij ons krijg je zelfstandig en afwisselend werk in
een leuk bedrijf met een gezellige sfeer. Je repareert en onderhoudt auto’s van bedrijven en
particulieren. Als specialist krijg je natuurlijk de meest interessante klussen. Je krijgt alle kansen om
jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van cursussen. Uiteraard ontvang je een uitstekend
salaris passend bij je kennis en ervaring. Je werkt in een prettig en gemotiveerd team met korte
lijnen. Wij streven naar optimale service voor onze klanten en daarbij staan innovatie, efficiëntie en
goede prestaties centraal.

Wat kan je van ons verwachten
•
•
•
•

Prima marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden
Intensieve begeleiding door ervaren team
Opleidingen om je verder te ontwikkelen
Prettige sfeer in klein team en nog veel meer …

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Algemene ervaring als 1e autotechnicus (meer dan 2 jaar ervaring is een pre)
Ervaring met apk personenwagens
Opleiding op MBO niveau
Liefde voor techniek, humor en een positieve instelling
Goede inzet en doorzettingsvermogen
Accuratesse en betrouwbaarheid

Reageren
Spreekt deze functie je aan en ben
je op zoek naar een werkplek waar
je echt wordt gehoord en gezien?
Dan ben je bij ons op het juiste
adres! Solliciteer en mail je CV en
korte motivatie naar
info@autocitrus.nl
Ken je iemand in je netwerk die
geschikt is voor deze baan, laat
het ons weten.
Voor meer informatie mail je
Freek Rijnenberg, directeureigenaar Auto Citrus via
info@autocitrus.nl

