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vacature BBL Autotechnicus niveau 2 

Wil jij werken én leren voor een MBO diploma en zoek je werk bij een gemeente? 

 

Functie: BBL Monteur personen en lichte bedrijfswagens 

Werktijden: Kantoortijden 

Werklocatie: Gemeente  Groningen 

Contract: 32 uur per week 

Start en einddatum: Start werken z.s.m., opleiding vanaf september 

Niveau: 
Richting: 

MBO niveau  
BBL Autotechnicus niveau 2 

Arbeidsvoorwaarden: ABU cao is van toepassing 
Salaris op minimumloonniveau 

Omschrijving: Een team van in totaal 25 mensen onderhoudt en repareert wagens van de 
Gemeente Groningen. Voor deze afdeling wordt het onderhouds- en 
reparatiewerk aan allerlei merken personenauto`s, lichte bedrijfswagens en 
aanhangwagens uitgevoerd. Kortom een zeer gevarieerd wagenpark. Volgens 
een modern planning- en onderhoudssysteem onderhoudt men alle voertuigen.  
Meer specifiek zijn de taken: 
• Uitvoeren van reparaties en onderhoud aan personen en licht 
bedrijfsauto`s, aanhangers en ander rollend materieel 
• Verrichten van licht constructie werk 
• Opsporen van storingen aan voertuigen 
• Stellen van diagnoses  

Selectie criteria: Wij zijn op zoek een enthousiaste, leergierige medewerker die; 
• Affiniteit heeft  met auto’s/vrachtauto’s 
• Kennis heeft van elektro en hydrauliek  
• Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 
• Bereidheid tot het vervullen van wacht- en storingsdiensten 
• Klantgericht en flexibel 
• Woonachtig is in de regio (maximale reisafstand 30 minuten) 
 
In verband met het Actieplan Jeugdwerkloosheid is de vacature geschikt voor 
jongeren tot 26 jaar. Je bent nog niet in het bezit van een niveau 2 autotechniek 
opleiding.  

Bijzonderheden: GOA Publiek verzorgt als detacherende organisatie de werving en selectie voor 
de sollicitatiegesprekken. De opleiding wordt betaald door GOA Publiek 
gedurende de detachering.  

Interesse? 
Contactpersoon bij deze 
vacature: 

Stuur een  CV & motivatie naar Ilona Vredeveld  info@goapubliek.nl  
Kijk voor meer informatie op www.goapubliek.nl  
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