SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Academy – bachelor automechanica
Bedrijfsnaam: VAB nv
Uiterste sollicitatiedatum: 31/11/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X

X
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VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor meer dan 400.000 leden (particulieren en bedrijven)
zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor
jouw ideeën en hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Je maakt deel uit van een dynamische en sterk
groeiende organisatie met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We hebben pakken energie en dat
werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!
Het Academy traject is een tweejarige opleiding binnen T&C. Je maakt kennis met alle verschillende jobs binnen de
afdeling. Je zal telkens drie maanden aan een job/project werken. Op die manier leer je welke functie jou het best ligt of
in welk domein je je verder wil verdiepen.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een goede kennis van en een grote interesse in autotechniek, elektriciteit, elektronica en digitale
communicatie.
Je schrikt er niet voor terug om te blijven studeren en bijleren.
Je bent voldoende vasthoudend en assertief.
Je werkt in dagdienst, maar bent bereid om ook op andere momenten flexibel in te springen.
Je bent een vlotte PC en MS Office gebruiker.
Je spreekt vlot Nederlands en Frans. Bijkomende talen zijn uiteraard een pluspunt.
Je hebt een passie voor alles op wielen.

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een relevante vervolgopleiding afgemeten op jouw kennis en ervaring.
Een marktconform loon aangevuld met een bedrijfswagen een andere extralegale voordelen.
Een zeer uitgebreid en boeiend opleiding -en takenpakket.
Een job met ruime doorgroeimogelijkheden.
Toegang tot een uitgebreid cursussenpakket.
De toffe collega’s krijg je er bovenop!

Interesse? Stuur via onderstaande link je CV en motivatiebrief. Verder ontvangen wij graag een duidelijke beschrijving
van je eindwerk.
https://jobs.vab.be/content/jobpage.asp?a=DETAIL&jdkid=566&l=DUTCH
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