Assemblage en Onderhoudsmedewerker Militaire Voertuigen
Wie zijn wij ?
DUTCH MILITARY VEHICLES B.V. (DMV) is een specialist op het gebied van het ontwikkelen, bouwen
en onderhouden van militaire voertuigen. Van stoere 4x4 terreinvoertuigen tot zeer gespecialiseerde
zware voertuigen, we bouwen van alles. In ons moderne pand in Etten-Leur werken wij aan onze
prototypes en opdrachten voor verschillende opdrachtgevers. I.v.m. onze bomvolle order
portefeuille (inmiddels tot 2028) zijn wij op zoek nieuwe collega’s!
Doordat wij enorm diverse werkzaamheden uitvoeren kun je met verschillende achtergronden bij
ons solliciteren. Heb je ervaring als carrosseriebouwer, automonteur, schadehersteller,
elektrotechnicus of interieurbouwer? Dan kunnen één of meerdere van deze vaardigheden bij ons
van pas komen!
Wat zou je bij ons gaan doen?
Als Assemblage en Onderhoudsmedewerker Militaire Voertuigen, ben je bezig met het op- en
verbouwen, (de)monteren of aanpassen van militaire voertuigen. Je verricht ook alle voorkomende
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan laadbakken, carrosserieën en basisvoertuigen. Je
maakt daarbij gebruik van allerlei soorten materialen, zoals hout, polyester, staal en aluminium en
bent niet bang om met nieuwe materialen te werken.
Wat zoeken we in onze nieuwe collega?
• Je bent enthousiast, technisch onderlegd en hebt enige relevante werkervaring en/of een
afgeronde technische opleiding.
• Nauwkeurig werken en het leveren van kwaliteit vind je belangrijk
• Het werken in een team spreekt je aan
Waarom zou je bij ons willen werken?
DMV verwelkomt je graag in een hecht team van vakmensen met een informele werksfeer. Je
ontvangt een passend salaris, waarvan de hoogte afhankelijk is van je kennis en werkervaring. Wij
hanteren de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf. Hierbij heb je recht op 24
vakantiedagen (op fulltime basis) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je kunt ook volop
gebruik maken van door DMV betaalde opleidingsmogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en zo
continue je waarde voor jezelf en DMV te vergroten. Om te zorgen voor een goede werk-privé balans
zijn bij DMV alle werk gerelateerde zaken en wensen bespreekbaar.
Herken je jezelf in onze vacature maar heb je nog niet de juiste vaardigheden?
Dat lossen we op! Ben je enorm gemotiveerd om dingen te leren en ben je in het bezit van een goede
portie werklust en een set handige handen? Ook dan is er mogelijk een plekje voor je bij DMV. Onze
ervaren collega’s nemen je graag mee in alle facetten van het bouwen van deze voertuigen en leren
je alles wat je moet weten.
Heb je nog vragen?
Wil je meer weten over de functie en bijbehorende taken? Neem dan gerust contact op met Avelien
Melaard (06 51 328533)
Word je enthousiast van bovenstaande beschrijving? Reageer dan snel!
Stuur een berichtje naar avelienmelaard@dmv4x4.com en kom kennis maken!

