
1e Autotechnicus / Diagnosetechnicus

Wie zijn wij? 
JAMES Autoservice Nieuwenhuijsen is een 
familiebedrijf in Rijswijk en actief in de regio
Den Haag. Met 8 gemotiveerde medewerkers
werken we dagelijks aan de mobiliteit van onze 
particuliere en zakelijke klanten. Waaronder
bijna alle leasemaatschappijen. Wij onderhouden 
en repareren met trots en passie alle automerken 
in een modern universeel garagebedrijf. 

In deze functie voer je alle voorkomende werkzaamheden uit aan personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Wat ga je doen: •  het zelfstandig uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de auto’s
 •  het zelfstandig stellen van diagnoses en het adviseren, lokaliseren 

en oplossen van storingen
 •  het uitvoeren van APK-keuringen
 •  zorgdragen aan een nette en opgeruimde werkplaats

Wat vragen we van u: •  je hebt een afgeronde opleiding tot Eerste Autotechnicus en/of Technisch Specialist
 •  je bent in het bezit van het diploma APK (2) keurmeester met bijhorende bevoegdheid
 •  je bent in het bezit van rijbewijs B
 •  je hebt enkele jaren ervaring als automonteur
 •  goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 •  je bent fulltime en voor langere tijd beschikbaar
 •  een positieve, energieke, klantgerichte en flexibele instelling
 •  de ambitie om je verder te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van 

moderne technieken
 •  kennis van de laatste technische ontwikkelingen, o.a. op het gebied 

van elektro en hoogvolt techniek is een pré

Wij bieden: •  een prima marktconform salaris
 •  de mogelijkheid tot opleiding en persoonlijke groei
 •  een werkplek die ruimte geeft om succesvol te zijn
 •  uitzicht op een vaste aanstelling
 •  een aantrekkelijke en afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is
 •  een goed uitgeruste moderne werkplek
 •  leuke collega’s!

JAMES Autoservice Nieuwenhuijsen
Cobbenhagenstraat 2, 2288 ET  Rijswijk    -     070-3903554
www.autoservicenieuwenhuijsen.nl     info@autoservicenieuwenhuijsen.nl

Onze klanten

beoordelen ons

    met een
       (zie onze website) 8,9

Heeft deze vacatures
uw interesse gewekt? 

Stuur uw CV met sollicitatiebrief
per mail o.v.v. sollicitatie aan
info@autoservicenieuwenhuijsen.nl, 
bel of kom eens langs en vraag naar 
Patrick Nieuwenhuijsen.

Wij horen graag van u!

De beste automonteurs werken bij Autoservice Nieuwenhuijsen! De beste automonteurs werken bij Autoservice Nieuwenhuijsen! 

Durf jij de uitdaging aan?Durf jij de uitdaging aan?


