
 

	

Vacature	topsegment	Autoschadetechnicus	
 
Voor onze vestiging in Eindhoven, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven 
autoschadetechnicus die ervaring heeft met auto's uit het topsegment of open staat in deze wereld 
te worden opgeleid.  
 
Als autoschadetechnicus in het topsegment ben je specialist op het gebied van demonteren, 
monteren en kalibreren. Je bent gefocust op je werk en werkt overzichtelijk en secuur. Dit is van 
essentieel belang om zo oponthoud  in het verdere verloop van het herstel te voorkomen. Wanneer 
de schade is hersteld en het tijd is om de auto te monteren kom jij weer aan zet. Aan jou de taak om 
alle onderdelen terug te monteren om vervolgens te testen of de auto in ere hersteld is. Dit gebeurt 
door verschillende testen te doen zoals het uitlezen van de auto, het in dien nodig opnieuw uitlijnen 
van de auto en het kalibreren van de diverse veiligheidssystemen.  Je draait je hand niet om voor het 
vervangen van de aandrijflijn van een Bentley of het kalibreren van de actieve aerodynamica van een 
McLaren. Wij als Bekkers Autoschade Groep bieden je alle benodigdheden om deze werkzaamheden 
op het hoogste niveau uit te voeren. Je krijgt de beschikking over de beste apparatuur en 
gereedschap, (merkspecifieke) scholing, een team van specialisten om je heen en de benodigde tijd 
welke je nodig hebt om de werkzaamheden op de enige juiste manier uit te voeren! 
	
Functie-eisen: 
- Je hebt een AST diploma en beschikt over een MBO werk- en denkniveau. 
- Je hebt ervaring als autoschadetechnicus en bent klaar voor de volgende stap. 
- Je hebt al ervaring met complex schadeherstel uit het topsegment (pré). 
- Je bent leergierig en je wil je verder ontwikkelen in een team vol specialisten. 
- Je hebt al enkele merkspecifieke cursussen gevolgd t.b.v. merkerkenningen (pré). 
- Je bent een teamspeler en wil samen een steeds hoger niveau nastreven. 
- Je wilt werken in een team wat speelt in de Champions League in de wereld van autoschade herstel 
  

	
Arbeidsvoorwaarden: 
Wij bieden volop uitdaging en een prima pakket arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid je kennis uit te blijven breiden om zo op de snelle 
ontwikkelingen in de markt in te spelen.  
 
Ben jij die gedreven autoschadetechnicus die klaar is voor de volgende stap? Solliciteer nu en kom 
werken aan de meest exotische auto's, in een high-tech omgeving, met de beste mensen om je heen! 


