2 Autobustechniekers / mechaniekers
Tienen / Boutersem

Als ervaren technieker / mechanieker sta je in voor de diagnose-herstelling en service van onze
eigen lijnbussen en autocars. Je werkt in moderne en goed uitgeruste werkplaatsen. Samen met
de werkcollega’s zorg je voor de voertuigdiagnoses op zowel technisch als elektronisch vlak. Een
goede kennis van voertuigelektronica is dan ook een meerwaarde.
Je leert nieuwe aandrijvingstechnieken kennen en volgt opleidingen voor hybride of voor
elektrische voertuigen. Je wenst de ontwikkelingen rond e-mobility actief mee te maken.
MULTIOBUS is de groep gevormd door Autobussen P. Van Mullem, Van Mullem & zonen,
Demerstee en De Vlinder. De groep heeft garages en stelplaatsen in Tienen, Diest, Wijgmaal,
Boutersem en Budingen.
Deze familiebedrijven zijn al vele jaren actief in het personenvervoer over de weg. Door de jaren
heen zijn zij uitgegroeid tot een betrouwbare partner van De Lijn in het geregeld en in het
bijzonder geregeld vervoer. Ook in het autocartoerisme hebben elk van deze bedrijven een goede
reputatie uitgebouwd en zijn zij een gekende naam in Vlaanderen. Neem even een kijkje op
www.multiobus.be
Voldoe jij aan onderstaande criteria ?





Ervaring in de sector, of hogere opleiding met goede kennis van auto-electronica of -elektriciteit.
Nauwkeurig en ordelijk kunnen werken, goed kunnen werken in teamverband.
Kunnen werken met diagnose apparatuur en elektrische schema’s begrijpen.
je hebt oog voor veiligheid, je werkt probleemoplossend en je streeft naar een verrijking van je
kennis.

Wij bieden :






Een uitdagende en toffe functie met verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot zelfontplooiing.
Bijkomende opleidingen (intern en extern) en doorgroeimogelijkheden.
Een plaats in een familiale werkomgeving met een aangename werksfeer.
Een correcte en stipte verloning met extra legale voordelen.
Soort dienstverband : vaste job, voltijds in dagverband.

Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken ?
Solliciteer via http://www.multiobus.be/jobs of per mail op hr@multiobus.be tav Maggie Loeckx

