
 

VACATURE: AUTOMONTEUR  
 
 
Autobedrijf Mulder in Zwolle is sinds 1996 het vertrouwde adres voor de aanschaf van een 
betrouwbare occasion. Ook voor al het onderhoud en reparaties aan auto’s staat Autobedrijf Mulder 
bekend als servicegericht en vakbekwaam. Daarbij staat persoonlijke aandacht en een goed, maar 
bovenal eerlijk advies altijd centraal. 
 
Autobedrijf Mulder is op zoek naar een enthousiaste automonteur voor de uitbereiding van het 
huidige team. Als familiebedrijf werken wij in onze autogarage met een klein en hecht team. In onze 
garage zijn we betrokken bij onze collega’s en helpen wij elkaar. Zo behandelen we onze klanten 
trouwens ook, alsof het om onze eigen auto gaat. Ons bedrijf geeft goed en eerlijk advies en denkt 
mee met de klant. 
 
 
Herken je jezelf in onderstaande?   
 
Als automonteur ben jij bij Autobedrijf Mulder een vakman! Een specialist op het gebied van 
autotechniek. Door jouw kennis, ervaring en gedrevenheid om een storing op te lossen, een reparatie 
te verrichten of APK uit te voeren, krijg jij een auto weer in beweging! Het resultaat? Een mooi 
gevonden technische oplossing, een auto die weer vooruit kan en, bovenal, een gelukkige klant! Een 
klant die ook nog eens bij ons terugkomt, omdat jij jouw werk zo goed, zorgvuldig en met plezier hebt 
gedaan. Dat waarderen wij en daarom is Autobedrijf Mulder een fijne plek om bij te werken. Wie 
wordt daar nou niet blij van? 
 
Je hebt een diploma 1e of 2e autotechnicus en kennis van de huidige auto-elektronica. Daarnaast ben 
je APK-keurmeester, in het bezit van rijbewijs B en natuurlijk klant- en kwaliteitsgericht! 
 
  
Wat kunnen wij jou bieden? 
 
- Een zelfstandige functie (binnen een leuk team) met veel vrijheid en verantwoordelijkheid; 
- Uitstekende primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden; 
- Fulltime baan met uitzicht op een vast contract; 
- Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden; 
- Goede en collegiale werksfeer binnen het team; 
- Diverse trainingen en cursussen per jaar. 
 
 
Word jij enthousiast van bovenstaande? Twijfel niet langer en neem contact op met Roy Mulder. Dat 
kan telefonisch op 038-4533897 of per e-mail via verkoop@mulderautobedrijf.nl .  
 
 
 
 
 

mailto:verkoop@mulderautobedrijf.nl

