WIL JIJ JE TANDEN ZETTEN
IN EEN NIEUWE UITDAGING?
Bouw samen met MAN vandaag mee aan de
transportoplossingen van morgen en schakel
je carrière een versnelling hoger.

Vrachtwagentechnieker
(MAN Antwerpen - m/v)

Geen uitdaging is jou te groot:
• Je helpt onze MAN voertuigen snel terug de weg op en bent verantwoordelijk voor
onderhoud en herstellingen;
• Het stellen van een correcte en snelle voertuigdiagnose kan je als geen ander;
• Voertuigelektronica alsook softwareprogrammaties kennen weinig tot geen
geheimen voor jou;
• Je bent een belangrijke spil in ons streven naar klantentevredenheid en maakt
nieuwe voertuigen klaar.

Je gooit graag jouw talenten in de strijd:
• Je genoot een technische opleiding A2 (elektro)mechanica.
• Je hebt bij voorkeur ervaring in bovengenoemde functie.
• Je bent goed Nederlands- en/of Franstalig.
• Je bent dynamisch & flexibel en bereid om opleidingen te volgen.

Wil jij samen met MAN
het transport van de
toekomst vorm geven?
Reageer dan vandaag
nog en maak deel uit
van ons team!
Surf naar

www.man.be

• Kennis van de MAN-producten is een pluspunt evenals een C / CE of D-rijbewijs.

Ben jij de (wo)MAN die we zoeken?
Dan kan je bij MAN rekenen op een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk salarispakket (in lijn met jouw ervaring) en de nodige extralegale voordelen. Verder bieden we je een uitgebreid trainingsaanbod volgens jouw verwachtingen en competenties. Voeg daar een open bedrijfscultuur aan toe, waarbij
dialoog en fijne collega’s centraal staan, en je weet dat je je loopbaan in de
juiste richting stuurt.

De Belgische MAN Truck & Bus hoofdzetel is gevestigd in Kobbegem bij Asse en commercialiseert de
MAN voertuigen en services via een uitgebreid MAN dealer netwerk. Dit omvat eigen filialen (gevestigd
in Kobbegem, Wommelgem, Courcelles, Doornik en Luxemburg) alsook zelfstandige MAN verkoop- en
servicepartners. ISO9001 gecertificeerd, komt klantgerichtheid bij MAN op de eerste plaats en dragen
onze medewerkers dagelijks hun steentje bij in een bedrijfscultuur waar team spirit, integriteit, wederzijds respect én vastberadenheid centraal staan.

