
Maak het bij Elenbaas
Durf jij de uitdaging aan?

Carrosserie Elenbaas is specialist in op maat gemaakte carrosseriebouw, Lamberet koel-/vriesinstallaties, 
Ekeri laadbakken en opleggers voor zijbelading, Palfinger kranen en Bott-Vario bedrijfswagen-inrichtingen. Met een eigen 
werkplaats voor onderhoud, modificaties en reparaties, een eigen spuiterij voor spuitwerk en schadeherstel en zelfs 
een complete print & sign afdeling zijn wij een grote speler in de transportbranche. De afgelopen jaren hebben wij ons 
ontwikkeld tot een echte one-stop-shop voor carrosserie, want we zijn tenslotte niet voor niets al meer dan 125 jaar ‘de 
nummer 1 in body building’!

Voor onze spuitafdeling zijn wij per direct op zoek naar een leerling autospuiter!

Gezocht: leerling autospuiter
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op het gebied van 
voorbewerking en het aanbrengen van de door ons toegepaste 
laksystemen aan nieuwe- en gebruikte carrosserieën; vrachtwagens; 
bestelbussen; touringcars en industriële objecten. Werkzaamheden 
worden uitgevoerd in de werkplaats en in moderne spuitcabine’s.
In het werk wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht, maar ook 
een goede samenwerking met de directe collega’s.

Wat wordt van jou verwacht?
• Bij voorkeur VMBO metaal of gelijkwaardig.
• Flexibele werkhouding. Geen 8 tot 5 mentaliteit.
• Kennis van materialen en productiemethoden.
• Kennis van de voor de afdeling relevante werk-, kwaliteit,  

veiligheid- en milieuvoorschriften.

Wat wordt jou geboden?
• Goede beloning conform CAO voor het Carrosseriebedrijf.
• Ruimte voor zelfontplooiing en mogelijkheid tot volgen van  

vakgerichte cursussen.
• Goed geoutilleerde werkruimtes en een prettige werksfeer in  

een jong team van vakmensen.
• Door specialisatie grote afwisseling in taken.

Waar ga je werken?
Je gaat als leerling autospuiter aan de slag bij een groeiende 
organisatie die al meer dan 125 jaar een betrouwbare partner 
is voor de transportbranche. Onze organisatie biedt een grote 
diversiteit aan transportoplossingen, waaronder allerlei carrosserieën, 
wissellaadbaksystemen en een steeds toenemend aantal speciaalbouw-
producten. Naast een kantoororganisatie en een werkplaats hebben wij 
een volledig uitgeruste spuiterij, zodat de opdrachten vanaf het CAD-
ontwerp tot en met de realisatie onder één dak gerealiseerd kunnen 
worden.

Maak het bij Carrosserie Elenbaas: www.elenbaas.nl

Samenvatting

Dienstverband
Fulltime, vast dienstverband
BBL-opleiding

Locatie
Poortvliet, Zeeland

Branche
Transport/Carrosserie

Opleidingsniveau
VMBO metaal of gelijkwaardig

Solliciteren
Interesse in deze functie? Richt je 
sollicitatiebrief z.s.m. aan:

Carrosserie Elenbaas BV
Paasdijkweg 11
4693 RE POORTVLIET

Voor meer informatie over deze 
vacature en andere mogelijkheden 
kun je contact opnemen met  
Rens Elenbaas via 0166-612310, 
rens@elenbaas.nl of kijk op  
www.elenbaas.nl


