
 

 

Full time 
Plaatwerker, Schadehersteller  
die het helemaal gaat maken 
  
Wegens sterk groeiende markt zijn wij dringend op zoek naar jou. 
Als jij de specialist bent die wij zoeken, staat één ding vast: jij kan overal aan de slag. 
Je bent er voor anderen, hebt aantoonbare ervaring én - minstens zo belangrijk - je 
hebt de wil om je continu te blijven verbeteren. Niet alleen ten aanzien van je 
specialisme, maar ook over de grenzen van je vakgebied heen. De vraag blijft dan 
vooral… 
 
Waarom zou je willen werken 
bij Autoschade Herstel Haarlemmermeer  
 
Wat ons anders maakt, is dat wij durven te kiezen. Wij lopen weg voor elk prijsgevecht vanuit de 
overtuiging dat de snel innoverende auto- en schadeherstelmarkt zich continu moet 
doorontwikkelen. Daarom moet je doorlopend blijven investeren in apparatuur, materiaal, kennis 
en de hele service van je organisatie.  
 
Leer je graag?  
 
Wil je alles weten over nieuwe mogelijkheden in je vakgebied, werk je graag met goede spullen? 
Word je blij van een team dat net zo gedreven is als jij? Kies dan voor Autoschade Herstel 
Haarlemmermeer Dan blijf je groeien. 
 
Zo ziet je werk eruit 
 
Als plaatwerker/schadehersteller voer je zelfstandig alle voorkomende carrosserie- en 
plaatwerkzaamheden uit, van eenvoudig tot complex herstel.  
 

-    Herstellen en vernieuwen van plaatdelen 
-    Het richten van carrosserie 
-    De- en montagewerkzaamheden. 
 

In ons bedrijf wordt gewerkt volgens de richtlijnen en specificaties van de fabrikant en/of 
technische werkinstructies. Naast grote zelfstandigheid, verwachten we ervaring en inzicht ten 
aanzien van complex schadeherstel. 
  
  



 

 

Jouw profiel 
 

● Aantoonbare ervaring met het herstellen van autoschades 
● In bezit van diploma schadeherstel  

 
Wat we je bieden 
 

● Een functie van 38 uur 
● Afwisselend werk 
● Gezellige werksfeer 
● Vrijdag middag borrel 
● Opleidingsmogelijkheden 

  
Werkomgeving 
 
Je komt terecht in een team van rond de 10 herstellers en 2 administratieve krachten. Samen 
bieden wij al jaren het schadeherstel zowel de particuliere als zakelijke markt in Nieuw Vennep en 
omgeving. Dat doen we goed. Landelijk behoren we - volgens Tevreden.nl - tot de best 
gewaardeerde herstellers 
 
Ons bedrijf maakt deel uit van de Autoschade Herstel Groep en is Focwa-gecertificeerd.  
Solliciteren 
 
Ben de enthousiast geworden bel mail of stuur ons een whatsapp, met je sollicitatiebrief. 
T.a.v Dennis Breed dan plannen we een goed gesprek, daar begint elke lange relatie mee.  
  
Autoschade Herstel Haarlemmermeer 
Hugo de Vriesstraat 36 
2152 CT Nieuw Vennep 
0252-674956 / 06-54294521 
dennis@ashh.nl 
www.ashh.nl 
 
 


