Gezocht: Fietstechnicus
Ben jij handig met fietsen en draag jij graag je steentje bij aan de maatschappij? Lees dan
snel verder!
Over de functie
Als fietsenmaker ga je aan de slag in een zeer snel groeiend familiebedrijf. Je begint met
reparatie/onderhoud van stadsfietsen voor onze locale klantenkring in ZoeterwoudeRijndijk, terwijl we je wegwijs maken in de techniek van ligfietsen, driewielers, duofietsen en
elektrische ombouw. Veel afwisseling dus!
Over het bedrijf
Abeona BV is gespecialiseerd in het verkopen, onderhouden en repareren van ligfietsen en
driewielers. Daarnaast fungeren wij als fietsenmaker voor de reguliere fietsen in
Zoeterwoude-Rijndijk. Bevorderen van de mobiliteit en het bijdragen aan het stukje geluk
voor o.a. mensen met een beperking is het streven van de organisatie. Wij zijn
gespecialiseerd in het aanpassen van sportieve driewielers. Dit alles gebeurt op een zeer
persoonlijke wijze met veel aandacht voor de klant en zijn vraag.
Wat wij zoeken
Is het onderhouden van fietsen jouw passie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Beschik je over
een mbo-opleiding fietsenmaker of sleutel je graag aan fietsen in je vrije tijd? Dan is dit
voldoende. Jij bent iemand die het leuk vindt om onze klanten op een persoonlijke en
passende manier te benaderen.
Wat wij bieden
Een functie met volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen een bedrijf waar de klanten je
dankbaar zijn. Je draagt bij aan het stukje geluk voor hen. Je komt te werken in een klein
team waar jij elke dag het verschil kan maken!
Onze fietsmonteurs krijgen jaarlijks specialistische training en we bieden veel
groeimogelijkheden binnen ons bedrijf!

Extra informatie
De functie is zowel fulltime als parttime beschikbaar. De winkel en werkplaats zijn geopend
van dinsdag t/m zaterdag van 9.30 – 18.00 uur. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en
ervaring.
Hoe je solliciteert
Stuur je CV en je motivatiebrief naar info@abeona.nl. Je krijgt binnen 2 dagen reactie van
ons. Wie weet nodigen we je dan snel uit voor een kennismakingsgesprek! Heb je nog
vragen? Bel gerust! 071-203 7999

