
JOUW UITDAGING FUNCTIE PROFIEL

MECANIEKERTEAM ATRAC IS OP ZOEK NAAR

ATRAC is reeds 30 jaar actief in België als vaste partner van 
STAS nv, de producent van hoogwaardige zelflossers en 
kippers. Voor de STAS groep, verzorgt ATRAC het exclusieve 
dealership waar service aan de eindklant centraal staat. 
Om een correcte service beleving 100 % te kunnen garanderen 
concentreert ATRAC zich als specialist in zelflossers en kippers 
op vijf takken:

1. Verkoop van het STAS productgamma op maat van de klant. 
 
2. Verhuur van zelflossers en kippers voor segmenten              
bouw - recyclage - agro. 
 
3. Herstellingen, technische ondersteuning, garantie 
afwikkeling van alle componenten en 24 uur depannage dienst. 
 
4. Aan- en verkoop van tweedehands voertuigen. 
 
5. Verkoop en verzenden van Parts.

Om de continuïteit van het huidige team te waarborgen 
zijn we op zoek naar een mecanicien carrosserie
Jouw takenpakket ziet er als volgt uit: 

Je staat dagelijks in voor het technisch en mechanisch 
onderhoud van verhuur- en tweedehandstrailers dit 
volgens de vooropgestelde planning en instructies.

Na een inwerkperiode, ben je zelf in staat ·het 
onderhoud en de herstellingen voor de voertuigen uit 
te voeren. Dit betreft o.a. het algemeen onderhoud, 
vervangen van carrosserieonderdelen, slijpen en lassen 
(aluminium).

Je voert samen met de chauffeur controles uit bij 
vertrek en bij terugkomst van verhuurde of  nieuwe 
voertuigen. Hierbij sta je rechtstreeks in contact met de 
klanten/chauffeurs. 

Je spreekt vlot Nederlands ·en kan je uit de slag trekken in
het Frans (basiskennis volstaat). 

We bieden een job met veel afwisseling. Elke dag is
anders. Dit betekent dat je snel kan schakelen en
prioriteiten kan bijstellen waar nodig.

Je beschikt bij voorkeur over een heftruckattest. 

Je hebt kennis van elektriciteit / hydrauliek /
pneumatiek.

Je werkt graag zelfstandig en hecht veel belang aan
nauwkeurigheid.

Een CE rijbewijs is een pluspunt.

Interesse?  
Neem contact met ons op: 
jobs@stas.be of 056 600 191. 

Meer weten?  
www.atrac.be


