
De oer-Hollandse Campfire Group is een toonaangevende speler in de nichemarkt van tenttrailers. 
De organisatie richt zich met name op mobiele kampeermiddelen die beantwoorden aan het verlangen van de
moderne consument die op zoek is naar de ultieme vrijheidsbeleving. Naast de productie van de eigen merken
Holtkamper en Easy Caravanning, heeft de Campfire Group drie eigen ‘Tent Trailer Centers’: Noord, Midden en
Zuid. De komende maanden worden met het oog op verdere groei alle assemblage, verkoop en service
gerelateerde werkzaamheden in het Noorden gecentraliseerd op een nieuwe grotere locatie ‘Basecamp
Emmen’. Vanwege deze schaalvergroting zijn wij voor ons team op zoek naar een: 

Wat ga je doen?
Als allround monteur werk jij als meewerkend voorman mee aan de assemblage van nieuwe tenttrailers.
Daarnaast ondersteun je bij service en schadeherstel aan klantenwagens en ondersteun je bij protobouw.
Kortom, je bent inzetbaar op alle montage- en assemblagewerkzaamheden die op ons Basecamp Emmen
plaatsvinden.

Wat breng je mee?
-        Je hebt een gedegen, liefst auto-technische of mobiliteitsbranche gerelateerde, technische opleiding.
-        Je beschikt over goede contactuele vaardigheden en bent klant- en servicegericht.
-        Je bent een teamspeler die om kan gaan met deadlines.
-        Je hebt oog voor kwaliteit, bent op zoek naar continue verbetering en denkt oplossingsgericht.
-        Je hebt enkele jaren ervaring in een werkplaats- of productieomgeving, liefst in een soortgelijke functie.
-        Minimaal MBO werk- en denkniveau.
-        Je bent in het bezit van rijbewijs B (bij voorkeur +E).

De Campfire Group biedt:
-        Een uitdagende functie binnen ons ambitieuze team van ‘Basecamp Emmen’.
-        Marktconform salaris.      
-        Doorgroeimogelijkheden.
-        Pensioenregeling.
-        Uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.

Interesse?
Stuur dan je CV met korte motivatie uiterlijk 10 december naar Niels Gerrits: operations@easycaravanning.com.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niels Gerrits of met Dennis Tiethoff via 0591-668966. 

 Allround Monteur m/v (fulltime)
Assemblage / Service / Protobouw

Vacature 
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