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Al ruim 30 jaar leveren wij een top kwalitatief product. Als Autec Automotive Equipment zijn wij trots om één van de 

toonaangevende leveranciers te zijn van hefbruggen, mobiele kolommen, put- en hefbrugkriks en bijbehorende 

accessoires. Want heffen, dat doe je niet zomaar. Daar heb je echte krachtpatsers voor nodig. Power om zware jongens als 

vrachtwagens en bussen, maar ook de lichtere personenauto’s omhoog te krijgen. Hier zijn wij specialist in.  

Ter versterking van ons team in Montfoort zijn we per direct op zoek naar een  

SERVICERECEPTIONIST - WERKVOORBEREIDER (M/V) 

In deze functie zorg je voor een complete en tijdige werkvoorbereiding. Je begeleidt de installatie van verkochte apparatuur 

aan de klant. Je vervult hierbij een spilfunctie. Je bent contactpersoon voor de klant. En ook voor onze monteurs. Daarnaast 

ondersteun je onze monteurs in de werkvoorbereiding van de installaties van hefbruggen. Je zorgt ervoor dat zij effectief 

kunnen werken en worden ingepland.  

Door jouw opgebouwde productkennis fungeer je ook als vraagbaak voor klanten. Je hebt interesse in de techniek van onze 

producten. Je kunt snel en vakkundig een analyse maken bij een eventuele storing.  

Je houdt je primair bezig met de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen binnen de afdeling planning. Je bent 

verantwoording verschuldigd aan de Aftersales Manager. 

Functie- inhoud 

• Prioriteit bepalen van een storing in geval er een monteur dient te worden ingezet 

• Verkoop van onderdelen en diensten  

• Bewaken van lever- en installatietijden 

• Verantwoordelijk voor het uitvoeren van planwerkzaamheden van de monteurs (als backup) 

Wie zoeken wij 

We zijn een organisatie met veel ambities. Dat vraagt van jou als Serviceplanner - Projectcoördinator een actieve, creatieve, 

pragmatische en doelgericht inzet. Het is belangrijk dat je technische kennis en communicatieve vaardigheden hebt, omdat je 

onder andere contact hebt met onze fabrikanten.  

Je bent onze spin in het web omdat je klanten, leveranciers en collega’s goed kan helpen.  

Je bent beschikbaar voor 40 uur per week. Je standplaats is Montfoort waar je past in ons gemotiveerde team.  

Wat je verder nog in huis hebt 

• Functioneren op MBO+ niveau 

• Beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook de Engelse taal 

• Ervaring met MS Office 

• Inlevend, klantgericht (extern en intern) flexibele instelling en -werkhouding 

Jij verdient het allemaal 

Een bovengemiddeld salaris en doorgroeikansen zijn voorbeelden van extra’s bij deze functie. Door het uitgebreide 

inwerkprogramma, de persoonlijke begeleiding, de interne opleidingen en coaching ‘on the job’ ga jij je persoonlijk ook  snel 

ontwikkelen. En dan zijn er nog de doorgroeimogelijkheden in het verder verstevigen van onze positie… Groei jij mee? 

Solliciteer nu eenvoudig 

Lijkt deze baan je op het lijf geschreven? Dan maken wij graag kennis met je. Upload je cv en geef een korte motivatie. Wil je 

meer informatie over de vacature, neem dan contact op met Pim Pijper, T: 0348-477036 of E: mailto:pim.pijper@autec.nl).   

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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