
 

Boonstoppel Truckservice is al ruim 40 jaar het regionale 

bedrijfswagencentrum voor lichte, en zware bedrijfswagens, als ook voor 

lichte elektrische bedrijfswagens, en is erkend reparateur voor DAF Trucks, 

FUSO-bedrijfswagens, Maxus, Moffet Meeneemheftrucks en is tevens 

gespecialiseerd in opbouwen voor speciaal vervoer en reinigingsvoertuigen.  

 

Wegens uitbreiding van de activiteiten in onze werkplaats, willen wij graag 

ons team versterken met een nieuwe betrokken collega en zijn daarom op 

zoek naar een  

BEDRIJFSWAGENTECHNICUS 
Functieomschrijving: 

Wanneer jij aan de slag gaat als Bedrijfswagentechnicus, kan jij je hydraulische, mechanische en elektrotechnische 

vaardigheden volledig benutten. Jij vindt het interessant om technisch maatwerk te leveren en dat geen dag 

hetzelfde is. In de werkplaats werk jij samen een team van 25 collega’s, waarbij iedere collega zijn eigen specialisme 

heeft. Bij Boonstoppel Truckservice krijg je alle kansen om je verder te ontwikkelen. 

In deze uitdagende functie van Bedrijfswagentechnicus ben jij verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: 

• Uitvoeren van onderhoud en reparaties aan reinigingsvoertuigen. 

• Zoeken en oplossen van elektronische en hydraulische storing. 

• Ten slotte ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodieke controles / keuringen. 

Profieleisen: 

• Afgeronde opleiding tot bedrijfsautotechnicus 

• APK-keuringsbevoegdheid I en II 

• Hoog kwaliteitsbesef 

• Klantvriendelijk, oplossingsgericht en zelfstandig 

• Bij voorkeur rijbewijs C en CE 

• Het wordt als een pluspunt gezien wanneer je kennis hebt van hydrauliek, besturingssystemen en 

huisvuilopbouw.   

• Bereid om mee te draaien in onze servicediensten schema en eenmaal in die vier weken op zaterdagmorgen 
te werken. 

• Je hebt de volgende karaktereigenschappen: oplossingsgerichtheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en leergierig. 

Wat we van je verwachten: 

Je versterkt het team van monteurs, welke flexibel zijn en altijd de optimale service geven aan de klanten. Je voert 

service- en onderhoudswerkzaamheden uit aan bedrijfswagens, meeneemheftrucks, bovenbouw carrosserieën en 

mogelijk ook servicediensten onderweg. 

Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar frans.hooft@boonstoppel.nl of neem voor vragen over deze 

vacature telefonisch contact op met Tim Luyken of Frans Hooft op telefoonnummer 0182-622160. 
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