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JN Testapparatuur B.V. (JNT) is gespecialiseerd in APK apparatuur. Naast verkoop, verzorgt
onze buitendienst service aan onze eigen apparatuur in automotive werkplaatsen.
Producten van toonaangevende merken als Capelec emissie apparatuur, JNT en BM
remmenbanken en BSI gaslekdetectie behoren tot ons leveringsprogramma.
Kenmerken van JNT als groeiend bedrijf zijn een informele en gezellige werksfeer en een klein
enthousiast, gedreven team. We blijven elkaar graag motiveren om vernieuwend te denken en
constant te blijven verbeteren. Ook is er ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Gezien de
groei en onze ambities zijn we op zoek naar versterking en zoeken we een nieuwe collega.

Technisch Medewerker buitendienst M/V (1 FTE)
DE FUNCTIE
Je bent in deze uitdagende en veelzijdige functie voornamelijk bezig met het afleveren,
certificeren en onderhoud van elektronische APK meet apparatuur bij garagebedrijven door
heel Nederland. Vanaf huis rijd jij dagelijks het land in om de planning, die voor je is gemaakt
door onze binnendienst, af te werken. Maar omdat wij heel service gericht zijn kan het maar zo
zijn dat je halverwege je rit toch van je route af moet wijken.
Als ons visitekaartje heb je (jaarlijks) contact met onze klanten.
WAT BRENG JE MEE
• MBO(+) werk- en denkniveau en een (afgeronde) opleiding Mechatronica of
Elektrotechniek is een pré;
• Een klantgerichte zelfstandige en flexibele houding, ofwel je bent gedreven om samen
tot mooie resultaten te komen;
• Minimaal rijbewijs B.
• Daarnaast ben je klant- en servicegericht en denk je in oplossingen en kansen. Als je
ook nog kennis of affiniteit hebt met de automotive sector ben je voor ons de ideale
kandidaat.
WAT WIJ BIEDEN
• Een marktconform salaris passend bij de functie-eisen en -inhoud;
• Volop mogelijkheden voor (interne) opleiding, ontwikkeling en een pensioenregeling;
• Een uitdagende en afwisselende job in een dynamisch, informeel team;
• 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek;
Zie jij jezelf bij ons werken? Bel ons en kom langs om kennis te maken. Dan bespreken we
onder het genot van een kopje koffie je CV en motivatie. Om een goede indruk te krijgen van
wat het werk inhoudt en de sfeer te proeven, kun je ook een dag of dagdeel meelopen.
Stuur je motivatie en CV per e-mail naar marco@jntest.nl t.a.v. Marco van den Hoorn. Neem
voor vragen gerust contact met hem op via 06-23646600.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

