Vacature: Werkplaats Manager (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, Jaguar Land Rover Maastricht, Energica Brabant en ProTech Midden-Brabant onder vallen. In de werkplaats
van Porsche Centrum Eindhoven bieden we reparatie en onderhoud voor alle Porsche modellen, van klassiekers tot de
modernste technologieën. 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 iemand die gaat voor een uitstekend resultaat. Je draagt zorg voor een goede relatie tussen de werkplaatsreceptie en
de werkplaats en regelt de werkplaatsopdrachten. Je bent analytisch en zorgt voor de juiste doorlooptijd van de
werkplaatsopdrachten. Daarin ben jij niet alleen. Integendeel, je bent een teamspeler die goed communiceert en met
samenwerking de kracht van heel PGZ in weet te zetten om verwachtingen van de klant te overtreffen.
En die in bezit is van:
• + 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
• Minimaal MBO+ werk- en denkniveau
• Opleidingsachtergrond in autotechniek
• Een gezonde dosis humor
• Een rijbewijs B
Jouw verantwoordelijkheden:
• Motiveren en coachen van de monteurs in de werkplaats
• Zorg dragen voor effectiviteit en efficiency van de werkplaats
• Waarborgen van uitstekende, hoogwaardige werkplaatsservices voor alle klanten
• Plannen en organiseren van de activiteiten in de werkplaats
• Opvolgen van veiligheidsrichtlijnen en milieuregels in de werkplaats
• Informeren, rapporteren en controleren van de activiteiten op de werkplaats

Wat bieden wij?

Een afwisselende, uitdagende en verantwoordelijke 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.
Eindhoven
Porsche Centrum Eindhoven
ProTech Midden Brabant
Energica Brabant

Maastricht
Porsche Centrum Maastricht
Jaguar Land Rover Maastricht
Bentley Maastricht

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

