
 
 
 
 
Kia Peeters in Herentals is een gevestigde waarde in de Kempen en ver daarbuiten. Een familiebedrijf – inmiddels de 
derde generatie – met passie voor wagens waar de klant nog steeds centraal staat. Onze jarenlange ervaring en 
persoonlijke aanpak staan garant voor kwaliteit en service op maat. Daarom is en blijft Kia  Peeters de voorkeurgarage 
van vele trouwe klanten. 
 
In een zeer dynamische markt slagen wij, dankzij de gedrevenheid van het personeel, er telkens in om het hoofd te 
bieden aan de uitdagingen en verder te evolueren. Kia is in beweging en bereidt zich voor op een veelbelovende 
toekomst. Om onze verdere groei te verwezenlijken zijn wij zoek naar : 
 

DIAGNOSETECHNIEKER - AUTOTECHNIEKER 
 
Functiebeschrijving: 
 

ü Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden ten aanzien van diagnose, onderhoud, reparatie en/of 
nieuwbouw aan diverse voertuigen. 

ü Het stellen van diagnoses en bepalen van de reparatietechnieken. 
ü Het kunnen diagnosticeren en programmeren met diagnosetoestellen. 
ü Het controleren van de algemene toestand van voertuigen. 
ü De eindcontrole uitvoeren op de verrichte werkzaamheden. 

 
Jouw profiel: 
 

ü Onze nieuwe collega is enthousiast, met passie voor het vak, die gaat voor klanttevredenheid. 
ü Je kan zelfstandig werken. 
ü Je genoot een opleiding Autotechnologie, of gelijkwaardig door ervaring. 
ü Voor je collega's ben je een actieve en prettige teamgenoot. 
ü Je beschikt over een uitstekend technisch inzicht en een flexibele instelling. 
ü Je bent gericht op het leveren van service en kwaliteit. 
ü Gemotiveerd om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. 
ü Je werkt resultaatgericht en bent stressbestendig. 
 

Ons aanbod : 
 

ü Een aantrekkelijk salaris in functie van kennis en ervaring. 
ü Je komt terecht in een dynamisch en groeiend bedrijf, waar je de kans krijgt om zelfstandig te werken. 
ü De kans om mee te bouwen aan de groei van Kia. 
ü De mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen aan de hand van opleidingen. 

 
 
Interesse? 
Stuur uw gemotiveerde sollicitatiebrief samen met uw cv naar personeel@waldan.be  


