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Vanuit 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
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Bestuurders helpen bij pech op de weg.

• Betrouwbare en servicegerichte pechhulp verlenen

• Technische storingen snel, inventief en deHnitief verhelpen

• Bestuurders helpen met starten van de auto

• ’et vervangen van accuOs of banden en andere technische 

ongemakken

• Dmgaan met de bestuurders

• zuidelijk communiceren met de bestuurders en andere 

inSittenden

• Ateun en toeverlaat Sijn van mensen in nood

• Zls eerste ter plaatse Sijn bij ongelukken en andere 

stressvolle situaties

• ze verkeersveiligheid inschatten

• Zdvies geven over de technische mogelijkheden op dat 

moment

• Gorgen dat mensen weer verder kunnen

• ze administratieve afhandeling van het pechgeval 

Sorgvuldig verricht

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

het leukste aan mijn werk
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• Lewerkt met alle automerken

• Van grote en kleine beurten, het spuiten van nieuw lakwerk 

tot het uitSoeken van de technische mankementen

Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed 

gedaan wordt
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Neren wat het vak inhoudt en wat de werkSaamheden en 

verantwoordelijkheden Sijn.
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Achool en werken gecombineerd, om goed te leren wat het vak 

inhoudt.
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