Als familiebedrijf sinds 1925, is DANDOY actief op de
Europese markt van transport en logistieke diensten.
Gespecialiseerd in de Benelux, Frankrijk en Italië, zorgt
DANDOY voor het vervoer van deelvrachten tot volle
trucks. Lid van het ASTRE netwerk, biedt DANDOY in
samenwerking met alle partners oplossingen voor
zendingen in heel Europa. Gelegen in Mollem – Asse,
biedt het bedrijf ook logistieke diensten aan voor
gevaarlijke en conventionele goederen.Opererend in een
sterk concurrerende en dynamische markt, is het bedrijf
op zoek naar medewerkers voor wie het woord
verantwoordelijkheid al zijn betekenis heeft. Momenteel
recruteert DANDOY :

Ervaren vrachtwagenmekanieker
Job omschrijving :
Als vrachtwagenmekanieker bestaat uw rol erin om onderhoud en herstellingen van voertuigen en opleggers uit te
voeren. U maakt deel uit van een team en komt terecht in een ruim en modern atelier.
Uw verantwoordelijkheden: (niet beperkt tot)
•
•
•
•
•
•

Het voertuig testen en het voertuig afstellen
Een klein en groot onderhoud uitvoeren
Het opsporen van storingen en het voertuig
herstellen;
Lassen;
Depannage en interventie bij defecte voertuigen op
de baan (indien nodig)
Installatie van elektronische apparatuur

Profiel:
Je behaalde een technisch diploma mechanica.
Je kan reeds ervaring voorleggen in onderhoud en herstelling van vrachtwagens (trekkers + opleggers).
Je bent flexibel en bezit over de vaardigheid oplossingen voor een probleem te vinden.
Je bent een teamplayer maar werkt ook graag zelfstandig en je leert graag bij.
Je spreekt Nederlands / Frans met een basis Engels
Je bent flexibel in uren en bereid om op zaterdag te werken
Indien je beschikt over een rijbewijs CE, is dit een meerwaarde.
Je bent graag werkzaam in een groeiend bedrijf dat actief is in een dynamische en concurrerende sector waar
menselijk contact en teamwork de sleutel vormen tot succes !
Wij bieden u een mooie functie aan en een aantrekkelijk salaris met vooruitzichten op lange termijn.

Hoe solliciteren ?
Verstuur je CV naar jobs@dandoy.be
of solliciteer online: www.dandoy.be/jobs

