
Binnen HSF Logistics vinden ruim 1300 gemotiveerde medewerkers volop uitdaging in een markt die voortdurend in beweging is. 
HSF Logistics biedt � exibele oplossingen voor de complete logistieke keten, met name op het gebied van kwetsbare geconditioneer-
de goederen. Transport vormt daarin de basis. Op- en overslag, voorraadbeheer, verpakken, etiketteren, orderpicking, crossdocking, 
reinigen en servicen van bedrijfswagens, emballagesystemen, tracking-and-tracing en heldere management-informatie maken onze 
dienstverlening compleet. Vanuit onze Europese vestigingen en samen met onze logistieke partners houden we de logistieke proces-
sen van onze klanten voortdurend onder controle.

Voor onze vestiging in Nijmegen zijn we op zoek naar een

1e Monteur Bedrijfswagens / Voorman (fulltime)
 

Werkzaamheden
Als 1e monteur zorg je dat de dagelijkse gang van zaken in de werkplaats soepel verloopt en het wagenpark in optimale staat is 
en blijft. In de werkplaats wordt het totale onderhoud aan het wagenpark en wagens van derden in eigen beheer uitgevoerd. Je 
werkzaamheden bestaan onder andere uit het verrichten van de APK en tachograafkeuringen, maar ook van reparaties- en on-
derhoudswerkzaamheden aan de vrachtwagens en opleggers. Daarnaast worden nieuwe voertuigen in onze werkplaats a� ever 
klaargemaakt. Je verzorgt ook de administratieve afhandeling en registratie van deze werkzaamheden. Kortom, je bent een echte 
allrounder.

Verder vervul je de rol van voorman voor het bestaande team van monteurs en ben je een belangrijk aanspreekpunt voor zowel de 
monteurs als het hoofd van de werkplaats met betrekking tot de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden. Je werkt van maan-
dag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 16:30 uur, waarop je één avond in de week een verschoven dienst hebt. Daarnaast zal je opgeno-
men worden in de zaterdagdienst en de storingsdienst om technische ondersteuning te verlenen aan de organisatie.

De functie-eisen zijn
   MBO opleiding bedrijfsautotechnicus ;
   diploma APK-keurmeester en certi� cering tot bevoegd tachograaftechnicus;
   leidinggevende capaciteiten;
   kunnen werken in teamverband;
   inzet, enthousiasme en servicebereidheid;
   kennis van transportkoeling (Stek-diploma) is een pré;
   kennis van / a�  niteit met de transportbranche;
 
Wij bieden
   Een uitdagende functie binnen een team met jarenlange ervaring
   De mogelijkheid om te werken aan verschillend merken vrachtwagens en trailers
   Een passend salaris conform opleiding, werkervaring en CAO
   Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een collectieve zorgverzekering, een � etsplan, een actieve personeels-
           vereniging.

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature?

Je kan C.V. met motivatie sturen naar hrmnijmegen@hsf.nl 
 


