
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

Vacature:  

Autoschadehersteller / De- en montagemonteur 

(fulltime) 
Functieomschrijving 

Wat ga je doen? 

Als autoschadehersteller / de- en montagemonteur ga je aan de slag bij DGL Schadeherstel 

in Hardenberg en draag je zorg voor het demonteren van voertuigdelen. Zoals portieren, 

schermen, ruiten, interieurbekleding en bumpers. Maar ook technische delen zoals 

wielophangingen en elektrische onderdelen. Voor demontage dient elk voertuig uitgelezen 

te worden met diagnoseapparatuur om eventuele elektrische defecten op te merken. 

Je draagt er zorg voor dat de gedemonteerde delen zorgvuldig en overzichtelijk worden 

opgeslagen, zodat die na reparatie van het voertuig weer gemonteerd kunnen worden. 

Beschadigde carrosseriedelen dienen hersteld te worden en overige onderdelen die niet 

meer bruikbaar zijn, noteer je, zodat die tijdig besteld kunnen worden.  

Na reparatie van het voertuig, bouw je de onderdelen weer op, de carrosseriedelen dienen 

juist afgesteld te worden aan het voertuig. na het monteren van de delen dient het voertuig 

weer uitgelezen te worden met diagnoseapparatuur om elektrische delen in te leren of om 

fouten te wissen.  

Wat verwachten wij van jou? 

Je bent iemand die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken en je hebt goede 

inhoudelijke kennis van het autoschadeherstelproces. Je denkt en handelt klantgericht en 

hebt een flexibele instelling m.b.t. werktijden.  

• MBO werk- en denkniveau 

• Afgeronde opleiding autotechniek of autoschadeherstel 

• Enkele jaren aantoonbare revelante werkervaring 

• Je kan goed werken onder tijdsdruk en bent bereid tot het volgen van vakgerichte  

cursussen en trainingen.  

Wat bieden wij? 

DGL Schadeherstel biedt een afwisselende, verantwoordelijk functie binnen een plezierige 

team waar kwaliteit en ontwikkeling voorop staat.  

• Een marktconform salaris 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Een leuke baan bij een stabiel bedrijf met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Heb je interesse? Dan komen wij graag met je in contact! Stuur je CV en motivatie naar 

info@schadehersteldgl.nl  
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