
Auto- & Truckschade Munsters is de partner op het gebied van schadeherstel, richttechniek en 
spuitwerk aan alle soorten en maten wegtransportmiddelen. We staan garant voor een hoog 
kwaliteits- en serviceniveau waarbij afspraak ook écht afspraak is. Dit in combinatie met heldere 
communicatie en transparantie maakt dat wij het vertrouwen van velen binnen- en buiten de 
landsgrenzen hebben gewonnen.  
 
Auto- & Truckschade Munsters is opgericht in 1981 en wordt gevormd door ruim 30 enthousiaste 
medewerkers. Momenteel bouwen wij aan een tweede vestiging op loopafstand van ons huidige 
pand dat naar verwachting medio 2018 in gebruik genomen zal worden. Hier zullen, in een 
grotendeels geautomatiseerde spuitstraat, getrokken eenheden gespoten worden. Vanwege deze 
groei die wij als bedrijf doormaken zijn we op zoek naar een enthousiaste en gedreven  

Voorbewerker / spuiter  
zwaar vervoer (m/v) 

De functie-inhoud 

In de rol van voorbewerker / spuiter maak je onderdeel uit van ons zwaar vervoer team en ben je 

verantwoordelijk voor het realiseren van het gewenste eindresultaat spuitwerk aan nieuwe, 

gebruikte of door ons herstelde zware wegtransportmiddelen zoals trucks, landbouwvoertuigen, 

heftransportmiddelen etc.. Je bent werkzaam in een team met enthousiaste, ervaren vakmannen en 

bent gedreven om individueel en in teamverband te voldoen aan de gestelde eisen in termen van 

kwaliteit en doorlooptijd. Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van het voorbewerken 

en spuiten van zware vervoersmiddelen worden zelfstandig door jou uitgevoerd.  

De functie-eisen 

Je herkent jezelf in het volgende functieprofiel: 

 je beschikt bij voorkeur over een afgeronde opleiding in de richting van autospuiter 

aangevuld met relevante vakgerichte cursussen en trainingen; 

 je beschikt over een aantal jaren gerichte werkervaring in het spuiten van zware 

wegvervoermiddelen en / of personenvoertuigen; 

 je bent sterk in het samenwerken maar behoudt daarbij de focus op je individuele 

doelstellingen en bent proactief. 

Interesse? 

Auto- & Truckschade Munsters biedt een prettige werkomgeving in een snelgroeiend en innovatief 

bedrijf met korte communicatielijnen. We bieden een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. 

Daarnaast hechten we veel waarde aan een prettige werksfeer en organiseren als team jaarlijks 

meerdere gezellige personeelsuitjes. Voor meer informatie over deze functie kun je contact 

opnemen met Rick Struik, bereikbaar via 0493-311063 of via rick@autoschademunsters.nl. Heb je 

belangstelling, solliciteer dan schriftelijk en stuur je CV en motivatie naar het eerder genoemde 

mailadres. 


