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Automonteur wegenwacht, ANWB

Rotterdam

—eb 2017 • Heden
BestFFrders helpen bij pech op de Vez.
’ BetroFVbare en servicezerichte pechhFlp verlenen

VA ARDIGHEDEN
Beleefd, representatief,
vriendelijk, xewibel, sociaal

’ Technische storinzen snel, inventief en deDnitief verhelpen
’ BestFFrders helpen met starten van de aFto
’ Het vervanzen van accFZs of banden en andere technische onzemakken
’ Omzaan met de bestFFrders
’ JFidelijk commFniceren met de bestFFrders en andere inuittenden

RijbeVijs B

’ SteFn en toeverlaat uijn van mensen in nood
’ Als eerste ter plaatse uijn bij onzelFkken en andere stressvolle sitFaties

HOBBY'S

’ Je verkeersveilizheid inschatten
’ Advies zeven over de technische mozelijkheden op dat moment

goetbal, darten, zoede
zesprekken en leuen

’ Lorzen dat mensen Veer verder kFnnen
’ Je administratieve afhandelinz van het pechzeval uorzvFldiz verricht
Bestuurders het gevoel geven dat ze in goede handen zijn, vind ik het leukste aan
mijn werk

Automonteur, Garage de Wiel

LVolle

Nov 2015 • —eb 2017
’ GeVerkt met alle aFtomerken
’ gan zrote en kleine beFrten, het spFiten van nieFV lakVerk tot het Fituoeken
van de technische mankementen
Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed gedaan wordt

Leerling automonteur, Leerbedrijf van Brommen

Utrecht

Sep 2012 • Fn 2015
eren Vat het vak inhoFdt en Vat de Verkuaamheden en verantVoordelijkheden
uijn.

OPLEIDING

MBO-3 1e autotechnicus, ROC Midden Nederland
Sep 2012 • Fn 2015
School en Verken zecombineerd, om zoed te leren Vat het vak inhoFdt.

VMBO diploma, De Hoekse Berg
Sep 2008 • Fn 2012

CURSUSSEN

Verschillende automerken, Maatwerk en studie
Mei 2017 • Mei 2017

Automonteur op de weg, ANWB
Jec 2015 • Jec 2015

Woerden

