Sinds het ontstaan in 1987 staat Carrera Motors garant voor het hoge kwaliteitsniveau dat Porsche AG als norm stelt
op het gebied van dienstverlening. Daarnaast geven we steeds prioriteit aan een vriendelijke en individuele relatie met
onze klanten. Mensen die, net zoals wij, gepassioneerd zijn door het merk Porsche en gebeten zijn door de perfectie van
deze sportwagens.
Porsche bouwt reeds meer dan 70 jaar sportwagens. Meer dan 75 procent van alle ooit gebouwde Porsches zijn nog
steeds mobiel. We willen dit graag zo houden en zijn daarom op zoek naar een:

DIAGNOSE-TECHNICUS (HEV-2)
Verantwoordelijkheden
•
•
•

U heeft een sterke kennis inzake autotechniek, met een passie voor het merk Porsche en beschikt over voldoende
kwalificaties om aan hybride- en elektrische voertuigen te werken.
U voert de werken aan de wagens uit volgens de kwaliteitsstandaarden van Porsche.
U houdt de werkplaatsverantwoordelijke op de hoogte over de ondernomen acties, zodat klanten precies weten
welke werken aan hun wagen werden uitgevoerd.

Profiel
•
•
•
•
•

U bent trotse eigenaar van een diploma autotechniek, specialiteit hybride- en elektrische voertuigen (HEV-2).
Een werkervaring van minimum 3 jaar in het Premium-segment is een troef.
U bent een teamplayer die nauwkeurig werkt, geen problemen maar oplossingen ziet, en een gemotiveerde
autofanaat die voortdurend op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen.
Iemand die bij de woorden “communicatief”, “stressbestendig” en “punctueel” spontaan aan zichzelf denkt.
U beschikt over voldoende kennis Nederlands en Engels (technisch).

Aanbod
•
•
•
•

Werkplezier en jobzekerheid in een vaste, voltijdse betrekking met een correcte verloning.
Je kan als technisch expert uitblinken in jouw vak met de mogelijkheid om je talenten maximaal te ontplooien.
Je zal op geregelde basis uitgenodigd worden voor trainingen en opleidingen om door te groeien in uw functie.
De opportuniteit om deel uit te maken van een gemotiveerd en enthousiast team in een professionele
omkadering ten dienste van onze gepassioneerde Porsche-klanten.

Interesse?
Stuur een e-mail met uw motivatie en CV naar porsche@carreramotors.be. Na een korte telefonische selectie nodigen wij u graag uit
voor een persoonlijk gesprek. Elke sollicitatie dient op deze manier te gebeuren. Gelieve U niet spontaan aan te bieden.
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MAGAZIJNIER
Verantwoordelijkheden
•
•
•

U beschikt over ervaring in een gelijkaardige functie in de automotive sector en u bent een teamplayer met
voldoende technische kennis van voertuigen.
U beschikt over jobgerelateerde competenties om goederen/leveringen te controleren en administratief te
verwerken. U zal de voorraden opvolgen, maar ook het magazijn onderhouden.
U kan zelfstandig werken binnen een hecht team, creatief denken, omgaan met stress en u heeft zin voor
nauwkeurigheid, orde en netheid.

Profiel
•
•
•
•
•
•

U heeft een sterke kennis inzake autotechniek, met een passie voor het merk Porsche, en beschikt over de nodige
jobgerelateerde competenties om het magazijn te beheren.
Een werkervaring van minimum 3 jaar is een troef.
U bent een teamplayer die nauwkeurig werkt en geen problemen, maar oplossingen ziet.
Iemand die bij de woorden “communicatief”, “stressbestendig” en “punctueel” spontaan aan zichzelf denkt.
U bent voldoende vertrouwd met het gebruik van softwareprogramma’s zoals MS Office, Word, Excel…
U beschikt over voldoende kennis Nederlands en Engels (technisch).

Aanbod
•
•
•

Werkplezier en jobzekerheid in een vaste, voltijdse betrekking met een correcte verloning.
De kans om uw talenten maximaal ontplooien en op geregelde basis uitgenodigd te worden voor trainingen en
opleidingen om door te groeien in uw functie.
De opportuniteit om deel uit te maken van een gemotiveerd en enthousiast team in een professionele
omkadering ten dienste van onze gepassioneerde Porsche-klanten.

Interesse?
Stuur een e-mail met uw motivatie en CV naar porsche@carreramotors.be. Na een korte telefonische selectie nodigen wij u graag uit
voor een persoonlijk gesprek. Elke sollicitatie dient op deze manier te gebeuren. Gelieve U niet spontaan aan te bieden.
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AUTOWASSER
Verantwoordelijkheden
Ben jij iemand die graag de handen uit de mouwen steekt om onze auto’s er op hun best te laten uitzien? Dan ben jij de
persoon die die wij zoeken! Als autowasser zorg je ervoor dat de wagens netjes worden afgeleverd aan de klant. Je
tovert een glimlach op het gezicht van onze klanten bij het ophalen van hun wagen. Daarnaast kan je ook ingeschakeld
worden voor diverse onderhoudsklusjes wat voor een boeiende afwisseling van je dagtaak zorgt.
Profiel
Wij zoeken een enthousiaste, flexibele en dynamische collega die gepassioneerd is door wagens en op zoek is naar een
voltijdse job en minimum over een geldig rijbewijs B beschikt.
Het kunnen afleveren van een perfect gereinigde wagen bezorgt je telkens weer voldoening. Geen enkel detail
ontsnapt aan jouw kritische blik!
Aanbod
Werkplezier en jobzekerheid in een vaste, voltijdse betrekking met een correcte verloning en de kans om deel uit te
maken van een gemotiveerd en enthousiast team in een professionele omkadering ten dienste van onze
gepassioneerde Porsche-klanten.
Interesse?
Stuur een e-mail met uw motivatie en CV naar porsche@carreramotors.be. Na een korte telefonische selectie nodigen wij u graag uit
voor een persoonlijk gesprek. Elke sollicitatie dient op deze manier te gebeuren. Gelieve U niet spontaan aan te bieden.
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POETSHULP
Verantwoordelijkheden
Wij zoeken een enthousiaste, flexibele en dynamische voltijdse poetshulp, voor het algemeen onderhoud van de
garage: showroom, kantoren, sanitair en technische ruimtes.
Profiel
Je kan gemotiveerd, efficiënt en zelfstandig werken. Je bent eerlijk en betrouwbaar, een harde werker, houdt van orde
en netheid en je kan op een goed tempo doorwerken. Je spreekt en begrijpt goed Nederlands, bent discreet, beleefd en
sociaal in de omgang.
Aanbod
Een toffe job met optie tot een vast contract, een aantrekkelijke verloning en de kans om deel uit te maken van een
gemotiveerd en enthousiast team in een professionele omkadering ten dienste van onze gepassioneerde Porscheklanten.
Interesse?
Stuur een e-mail met uw motivatie en CV naar porsche@carreramotors.be. Na een korte telefonische selectie nodigen wij u graag uit
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