
 

een collega (M/V/X) technisch onderhoudsmedewerker cambio 

wagenpark West-Vlaanderen  (voltijds) 
 

Wat? 
Cambio Vlaanderen zoekt een M/V/X - technisch onderhoudsmedewerk(st)er wagenpark (regio West-

Vlaanderen - vaste functie) om de groei in ons wagenpark mee op te vangen. 

 

Taken: 



 

• Je staat mee in voor het dagelijks onderhoud van ons wagenpark. Dat betekent dat je ervoor 

zorgt dat alle auto's in prima staat zijn, je checkt het oliepeil, de bandenspanning,...  

• Kleinere herstellingen (lekke band, defecte lamp, kapotte bumper ...) voer je zelf ter plekke uit of 

in de werkplek die tot je beschikking staat 

• Voor groot onderhoud en herstellingen breng je de auto's naar de garage (hiervoor wordt een 

planning voor jou opgemaakt, aan jou om er voor te zorgen dat deze planning gerespecteerd 

wordt of bijgestuurd indien nodig) 

• Heel regelmatig kijk je de auto's na op schade. Schade rapporteer je aan de 

fleetverantwoordelijke die het dossier verder opvolgt. 

• Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de werking op het terrein (ontruimen standplaatsen 

in geval van parkeerverbod, onderhoud beugels, ...) 

• Je staat ook deels mee in voor het reinigen van onze voertuigen (zowel binnenkant als 

buitenkant) 

Na je opleiding sta je in voor ons wagenpark in West-Vlaanderen (Brugge, Oostende, Kortrijk en co). Je 

staat daarbij in nauw contact met je collega's in Gent die nodige ondersteuning bieden en bijspringen 

waar nodig. 

Jouw profiel 
Voor deze veelzijdige job zoeken we een enthousiaste persoon die over volgende capaciteiten beschikt: 

• Je kan zelfstandig werken, je planning opmaken ,... 

• Je werkt heel nauwgezet, met oog voor detail. 

• Je beschikt minimum 1 jaar over een geldig rijbewijs B en voldoende rij-ervaring. 

• Auto's zijn voor jou een passie. 

• Kleine herstellingen (wiel verwisselen, lampje vervangen,...) zelf kunnen uitvoeren en enige 

technische kennis van auto's en onderdelen zijn een must 

• Eventueel bereid tot zaterdagwerk (sporadisch of in beurtrol)  

• Je woont in de provincie West-Vlaanderen (bij voorkeur in de regio Brugge) 

 

Jobgerelateerde competente 
• Een voertuig klaarmaken vóór levering of gebruik (schoonmaken aan de binnen- en buitenkant, 

vloeistofpeilen bijvullen, ...)  

• De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken 

dienst 

• De aard van de interventie bepalen op basis van technische dossiers en aanwijzingen van 

deskundigen en klanten 

• Werken aan voertuigen: Personenwagens 



• Een privévoertuig naar zijn leverings- of afhaalbestemming rijden (vervoer tussen sites, 

terughalen, ...) 

• Een test op de weg uitvoeren met een particulier of industrieel voertuig 

 

Persoonsgebonden competenties 
• Plannen en organiseren 

• Verantwoordelijkheid 

• Resultaatgerichtheid 

• Zelfstandigheid 

• Samenwerken 

• Flexibiliteit 

 

   Wij bieden: 
• Een voltijdse job (38u) met contract van onbepaalde duur - deeltijds bespreekbaar 

• Uurrooster in overleg op te stellen 

• Job met regelmatig buitenwerk 

• Bediendenstatuut 

• Een correcte verloning met een aantal extra-legale voordelen. 

         

Plaats van tewerkstelling: 
• Regio Brugge 

 

Interesse? Stuur voor 15 juni 2022 je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar 

cambio autodelen Vlaanderen t.a.v. Steve Peeters (spe@cambio.be) met vermelding van de 

vacature. Solliciteren kan enkel per mail. 
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Wie zijn we? 

 

Cambio autodelen Vlaanderen is autodeelaanbieder in Vlaanderen sinds 2004 en actief in ca 

60 steden en gemeenten in Vlaanderen.  Ca 28.000 Vlamingen maken ondertussen gebruik 

van cambio autodelen.  Cambio Vlaanderen telt momenteel een 30-tal medewerkers en 

diverse onderaannemers (o.a. in de sociale economie) en toont daarmee aan dat duurzame 

economie en duurzame werkgelegenheid hand in hand kunnen gaan 

 

Cambio is een katalysator voor verandering naar een kwalitatief, duurzaam en zorgeloos 

stadsleven. Door ons systeem van autodelen creëren we meer ruimte en een aangenamere, 

gezondere leefomgeving. Meer groen op straat, meer speelruimte en ruimte om elkaar te 

ontmoeten zijn een betere invulling voor onze publieke ruimte dan auto’s die vaak nog een te 

centrale plaats innemen.  

  

Wij geloven in een slimme mix van verschillende vervoersmiddelen. Autodelen vormt samen 

met te voet, per fiets en trein-tram-bus een volwaardig alternatief voor een eigen wagen. Door 

te delen creëren we meer mobiliteit met minder wagens. Auto’s kunnen ontzettend handig 

zijn, maar hun huidige ecologische bandafdruk kan kleiner.  

  

Cambio wil een autodeelsysteem aanbieden dat steeds een eerlijke prijs voor iedereen 

garandeert. Zo hopen we samen met onze gebruikers een lokaal steentje bij te dragen aan een 

betere planeet. 

 


