
 

 

 

Gezocht: Combifunctie werkplaats receptionist en 1e automonteur 
car audio, multimedia en performance. (32 tot 40 uur) 

Functieomschrijving 
Deze functie betreft een combinatie functie als werkplaats receptionist en 1e automonteur/inbouwspecialist. Je 

bent in deze functie de schakel tussen de verkoop en de werkplaats. Jij bent het 1e aanspreekpunt voor klanten 

en bent vanaf de inname van de sleutel, het doornemen van de werkzaamheden tot aan de aflevering en after 

sales er voor ze.  

 

Denk hierbij aan opties als: audioupgrades, beveiliging, de nieuwste multimedia systemen en performance 

onderdelen zoals een Akrapovic of Milltek uitlaat systeem of carbon intake. 

  

Dagelijkse taken 
* Jij bent verantwoordelijk voor de planning en montage van “onze opties” 

* Jij bent het 1e aanspreekpunt voor klanten 

* Jij coördineert de werkzaamheden en de voortgang in zowel de werkplaats als op locatie  

* Jij werkt zelf circa 20 uur per week mee in de werkplaats 

* Jij voert een eindcontrole uit en levert auto’s af en legt de gemonteerde opties uit 

Functie-eisen 
* Wordt jij enthousiast van auto’s en beschik jij over genoeg kennis qua merken en modellen 

* Je hebt kennis van elektrotechniek/autotechniek 

* Je hebt gevoel voor kwaliteit en premium producten 

* Je hebt inzicht op het gebied van smartphones, audio streaming etc.  

* Je beschikt minimaal over MBO werk- en denkniveau 

* Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

* Het werken in een dynamische omgeving spreekt je aan en kan jij hierin ook het overzicht bewaren 

Wat kunnen wij jou bieden 
Jij komt te werken in een snoepwinkel voor volwassen mannen, jij gaat werken met mooie producten voor 

uitsluitend auto’s van liefhebbers. Doordat wij met een klein team zijn is de inzet en interesse zeer belangrijk, 

daar krijg je dan wel een gedreven en leuk team voor terug.  

 

Bovendien bieden wij jou: 
* Leuke afwisselende functie  

* Opleiding indien nodig 

* Dienstverband van 32 tot 40 uur 

* Vakantietoeslag 

* Pensioenopbouw 

* Riante korting op producten 

 

Nieuwsgierig? 
Interesse stuur een e-mail naar Vincent Broeksema via vincent@fulloption.nl of bel 079-2073500 

 


