
Vacature: Autopoetser / Detailer (Porsche Centrum Eindhoven, 40 uur)
Porsche Centrum Eindhoven is de officiële Porsche dealer van regio Noord-Brabant. Hier komen passie, persoonlijkheid en kwaliteit samen. Porsche 
Centrum Eindhoven is onderdeel van PGZ, waar ook Porsche Centrum Maastricht, Bentley Maastricht, Energica Brabant en ProTech Midden-Brabant 
onder vallen. Als onderdeel van de (after)sales afdelingen verzorgt Porsche Centrum Eindhoven alle werkzaamheden omtrent het wassen en poetsen 
van auto’s. We delen daarbij passie voor het merk en haar producten met onze klanten, voor wie een Porsche zoveel meer betekent dan ‘gewoon’ een 
auto.

De functie
Jij bent gericht op kwaliteiten perfectie. Je houdt van hard werken en steekt graag de handen uit de mouwen. Het hebben van vakkundige ervaring is 
een groot voordeel, maar PGZ biedt diverse mogelijkheden zodat jij jezelf kan ontwikkelen als volwaardige detailer op premium niveau. Je maakt graag 
onderdeel uit van een gedreven en gezellig team in een informele werksfeer waarbij je werkt aan de meest exclusieve auto’s. Je bent onder andere 
verantwoordelijk voor het reinigen, polijsten en poetsen van auto’s. Het gaat daarbij om het geven van een uitgebreide behandeling van zowel nieuwe 
als gebruikte auto’s, het reinigen van bekleding en polijsten van de auto in het geheel of het re-conditioneren van de auto zodat de auto in showroom 
staat wordt geleverd. Daarbij werk jij opgeruimd en netjes en ben jij een teamspeler die goed communiceert en met samenwerking de kracht van heel 
PGZ in weet te zetten om verwachtingen van de klant te overtreffen.

Verder ben je in het bezit van:

 • Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
 • Een gezonde dosis humor
 • Een rijbewijs B

Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende baan bij Porsche Centrum Eindhoven (Oirschot), in een gezellig team en bij een bedrijf waar inzet en mening worden 
gewaardeerd. Daarbij hoort een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Enthousiast?
Ben jij na het lezen van deze vacature overtuigd dat jij onze nieuwe collega bent? Solliciteer dan direct door in ieder geval je CV met motivatie te mailen 
naar: vacatures@pgz.nl.

Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling 
genomen. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


