Maia Mobiliteit
Energieweg 67
2382 ND Zoeterwoude
T : 071 - 2037 999
E : leiden@maialigfiets.nl
I : www.maialigfiets.nl

Maia Mobiliteit Leiden zoekt per direct een Fietstechnicus en Algemeen medewerker
Wij zoeken:
Voor ons groeiend bedrijf zoeken we iemand die zich thuis voelt in een veelzijdige en afwisselende
technische omgeving van een gespecialiseerde fietsenwerkplaats en -winkel. Naast ligfietsen en trikes
repareren/onderhouden we als fietsenmakerij ook alle andere soorten fietsen voor de directe omgeving
(Zoeterwoude-Rijndijk).
Wat houdt het werk in?
Je gaat nieuwe ligfietsen en trikes monteren en rijklaar maken. Verder ga je voor onze (vaste) klanten
(lig)fietsen repareren, onderhouden en waar nodig ombouwen. Bijbehorende administratieve
werkzaamheden zoals aannemen/afrekenen reparatiefietsen en voorraadbeheer van onderdelen en
accessoires (vlgs orderadvies van de software) horen er bij. Daarnaast ben je inzetbaar voor verkoop- en
adviesgesprekken met onze klanten.
Je werkomgeving:
Onze showroom en werkplaats is gevestigd in het industrieterrein Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk.
Je werkt in een gezellig kleinschalig team in een informele omgeving. Maia Mobiliteit Leiden is zeer goed
te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer.
Je profiel:
Ben jij?
Een enthousiast, energiek en technisch onderlegd persoon met een opleiding op MBO+/HAVO niveau?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie om klanten zo optimaal
mogelijk te woord te staan, dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.
Rijbewijs (B) en ervaring met ligfietsen is een pré, maar geen vereiste.
Wat zijn je verantwoordelijkheden?
Gereedmaken, ombouwen, repareren, onderhouden en afstellen van twee- én driewielers.
Inplannen en coördineren van werkplaatswerkzaamheden
Administratief verwerken van inkomende klanten, reparatiefietsen, onderdelen en accessoires
Voeren van verkoop- en adviesgesprekken
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Wat bieden we jou?
Wij bieden een afwisselende, zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief in
een professionele werksfeer.
•
•
•
•
•

Aanstelling met uitzicht op een vast contract
Werken in een gezellig team
Doorgroeimogelijkheden
Training en cursussen
De mogelijkheid om je werkschema flexibel in te delen

Zijn dit je kwaliteiten?
•
•
•
•
•

Technisch
Snel kunnen schakelen
Overweg kunnen met onderbroken worden (klanten, telefoon)
Accuraat
Zelfstandig

Salariëring
Het betreft in de aanvangperiode een part-time functie op basis van nulurencontract met uitzicht op
verlenging en vaste aanstelling. Salaris volgens loonschaal C - F, afhankelijk van opleiding en
werkervaring
CAO: Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf. CAO nr. 823, SBI code 452
Ben je enthousiast? Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV per email voor 20 januari naar
leiden@maialigfiets.nl
Ook voor vragen kun je bij Thijs Broekhuijsen terecht: 071 20 37 999
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.maialigfiets.nl
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