
Carrosseriebouwer – ervaren of aankomend 

Wanneer jij nog geen ervaren carrosseriebouwer bent, maar wel kunt lassen, ervaring hebt 

met constructiewerk én wilt doorgroeien naar het vak van carrosseriebouwer dan ben je ook 

van harte welkom! 

Het bedrijf 

Jij gaat als ervaren of aankomend carrosseriebouwer aan de slag bij ons bedrijf dat al jaren 

creatief en vakkundig maatwerk biedt in carrosseriebouw. Naast nieuwbouw doen wij ook 

schadeherstel en hebben wij een laadklepservice. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit, 

degelijkheid en betrouwbaarheid. Binnen Van Stenis Carrosseriebouw BV heerst een 

informele en no-nonsense sfeer met korte lijnen. Past dit bij jou? Dan kijken wij ernaar uit om 

samen met jou onze goede naam hoog te houden. 

Functiebeschrijving 

Jij gaat je als carrosseriebouwer bezig houden met het opbouwen van diverse soorten 

carrosserieën en het monteren van inrichtingen. inclusief de basis elektrotechnische 

componenten. 

Ben je nog geen ervaren carrosseriebouwer maar kun je lassen en heb je ervaring met 

constructiewerk (ijzer en aluminium) en houtbewerking? Dan kun je binnen deze functie 

doorgroeien, het is namelijk de bedoeling dat je op termijn zelfstandig een carrosserie kunt 

bouwen. 

Naast carrosseriebouw verricht onze nieuwe collega ook reparaties aan bestaande 

carrosserieën. Denk daarbij aan: onderdelen en systemen van voertuigen in elkaar zetten 

(assembleren). Herstellen en repareren van de opbouw of voertuiginstallaties. 

Wie ben jij 

Wij zoeken per direct een ervaren of aankomend carrosseriebouwer die gemotiveerd is en van 

aanpakken weet. Jij houdt van hard werken en wacht niet tot iemand jou iets opdraagt. 

Daarnaast: 

• heb je een (V)MBO opleiding in de techniek afgerond; 

• kun je lassen en heb je ervaring met constructiewerk/houtbewerking; 

• kun je zowel goed zelfstandig als in teamverband werken; 

• werk je nauwkeurig, controleer je je eigen werk en ruim je op; 

• beheers je de Nederlandse taal; 

• ben je flexibel en resultaatgericht. 

 



 

Wat mag je van ons verwachten 

• Een bruto maandsalaris tussen €2.000,- en €3.300,- op basis van 38 uur, afhankelijk 

van jouw leeftijd, opleiding en ervaring; 

• Een tijdelijke aanstelling (38 uur p/wk) voor een half jaar met uitzicht op een vaste 

aanstelling bij gebleken geschiktheid; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Ontwikkelingsmogelijkheden in werk en/of scholing; 

• Een leuke en afwisselende baan in een informele omgeving. 

 

Solliciteren 

Herken je jezelf in de functie die wij hierboven beschrijven, stuur ons dan zo snel mogelijk 

een motivatiebrief en je CV. Je kunt deze sturen aan Van Stenis Carrosseriebouw BV t.a.v. 

Nico van Stenis via nico@stenis.nl. 

 


