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Beleefd, representatief, 

vriendelijk, xeRibel, sociaal

Vijbewijs B

HOBBY'S

zoetbal, darten, goede 

gesprekken en leFen

PROFIEL

zanuit mijn brede ervaring als automonteur heb ik al met veel 

automerken gewerkt. 

"Hans werkt snel, heeft technisch inzicht en is heel sociaal" - Thomas, 

teammanager ANWB

WERKERVARING

Automonteur wegenwacht, ANWB Votterdam

—eb 2017 • Heden

Bestuurders helpen bij pech op de weg.

T Betrouwbare en servicegerichte pechhulp verlenen

T ’echnische storingen snel, inventief en deOnitief verhelpen

T Bestuurders helpen met starten van de auto

T Het vervangen van accuDs of banden en andere technische 

ongemakken

T Zmgaan met de bestuurders

T Guidelijk communiceren met de bestuurders en andere 

inFittenden

T Steun en toeverlaat Fijn van mensen in nood

T Als eerste ter plaatse Fijn bij ongelukken en andere stressvolle 

situaties

T Ge verkeersveiligheid inschatten

T Advies geven over de technische mogelijkheden op dat moment

T Jorgen dat mensen weer verder kunnen

T Ge administratieve afhandeling van het pechgeval Forgvuldig 

verricht

Bestuurders het gevoel geven dat ze in goede handen zijn, vind ik het 

leukste aan mijn werk

Automonteur, Garage de Wiel Jwolle

Nov 2015 • —eb 2017

T Lewerkt met alle automerken

T zan grote en kleine beurten, het spuiten van nieuw lakwerk tot het 

uitFoeken van de technische mankementen



Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed gedaan 

wordt

Leerling automonteur, Leerbedrijf van 

Brommen

Utrecht

Sep 2012 • Wun 2015

Meren wat het vak inhoudt en wat de werkFaamheden en 

verantwoordelijkheden Fijn.

OPLEIDING

MBO-3 1e autotechnicus, ROC Midden 

Nederland

Sep 2012 • Wun 2015

School en werken gecombineerd, om goed te leren wat het vak 

inhoudt.

VMBO diploma, De Hoekse Berg oerden

Sep 2008 • Wun 2012

CURSUSSEN

Verschillende automerken, Maatwerk en 

studie

ei 2017 • ei 2017

Automonteur op de weg, ANWB

Gec 2015 • Gec 2015


