
Bandenmonteurs 
gezocht! 

Vestigingen Wijk en Aalburg & Tilburg zijn 
per direct op zoek naar collega’s.

Op zoek naar een uitdagende baan binnen de bandenwereld? Ben jij technisch onderlegd en heb je 
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om de klant weer veilig de weg op te laten gaan? Dan komen 
wij graag in contact met jou! Wij zijn per direct op zoek naar bandenmonteurs voor verschillende 
 afdelingen: personen – en bestelauto / truck / landbouw. Welke afdeling en vestiging het beste bij jou 
past, horen wij graag in een persoonlijk gesprek. Uiteraard zal enige ervaring in het vak in je voordeel 
werken, maar ook schoolverlaters of instromers naar de bandenwereld zijn bij ons welkom. Wij zijn juist 
op zoek naar mensen die interesse hebben in de bandentechniek en zijn altijd bereid jou de kneepjes van 
het vak te leren! 

Functie-eisen:
  Je hebt bij voorkeur ervaring als bandenmonteur, maar wij zijn bereid jou alles te leren op  
het gebied van de- en monteren van banden, repareren, balanceren, uitlijnen, etc.
  Affiniteit met techniek.
  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.
  Je communiceert makkelijk.
  In het bezit van rijbewijs B. 
  In geval van truckbandenmonteur, bij voorkeur in bezit van vrachtwagenrijbewijs of bereid dit te halen. 
  Je vindt het geen probleem om te werken op zaterdagochtend.
  Woonachtig in de omgeving van de betreffende vestiging.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een uitdagende functie met een passend salaris en goede secundaire  
arbeidsvoorwaarden. Uiteraard dragen wij de kosten voor de voor jou benodigde cursussen. 

Belangstelling?
Stuur een sollicitatie met curriculum vitae en motivatie naar 
wijkenaalburg@profile.nl / tilburg@profile.nl of kom gewoon eens  
langs om kennis te maken en indrukken op te doen!

PROFILE TILBURG
Siriusstraat 104-116   
T 013 580 20 20

Profile Car & Tyreservice stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze 
advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden. Banden en onderhoud

PROFILE ALTENA 
Polstraat 113, Wijk en Aalburg   
T 0416 69 15 50


