
Wil jij een elektrische bus bouwen?  Wij zoeken een:

Hoofdmonteur voor de stadsbus van de toekomst

Wat je doet 
Wij bouwen een gloednieuw product, from scratch and out of the box; de elektrische stadsbus Movitas.  Proto 1 is gereed, 
en nu is het tijd voor de nieuwe standaard; proto 2. Daar willen we jou graag voor inzetten, deze bus wordt jouw project! 
Jij gaat hem bouwen, jij gaat hem monteren en jij kent de ins-en outs.

Met jouw ervaring, oog voor detail en resultaatgerichtheid bouw je een mechanische en elektrotechnische hoogwaardige 
bus die loopt als een zonnetje. Je denkt actief mee in het proces en komt op eigen initiatief met passende voorstellen.
 Je initieert assemblage/productieverbeteringen. Je krijgt te maken met het uitvoeren van complexe reparaties, monteren 
van alle elementen van de bus, onderhoudswerkzaamheden, diagnoses stellen en het opsporen van storingen (mechanisch 
en elektrisch). Daarnaast voer je de noodzakelijke functie- en kwaliteitstesten uit om de kwaliteit van de reparatie te garan-
deren.  Je gaat voor kwaliteit in je werk en ziet de vele verschillende activiteiten als een uitdaging. 

Het uiteindelijke doel binnen het project Movitas is het begeleiden en ondersteunen van monteurs tijdens een serie-
productie als hoofdmonteur. Je werkt zelfstandig aan jouw project en tegelijkertijd ben je onderdeel van een betrokken en 
gepassioneerd team. Met jouw energie, verantwoordelijkheid en vaardigheden krijg je de kans om een team vol gemotiveer-
de Movitas busbouwers op te zetten en te leiden. Een uitdagende functie met toekomst perspectief. 

6 redenen waarom dit iets voor jou is
• Omdat je min. een opleiding MBO (eerste) bedrijfswagenmonteur/ Bedrijfsautotechnicus of gelijkwaardig op zak hebt
• Omdat je een vakman bent met een grote passie voor bussen!
• Omdat je helaal thuis bent in automotive elektrotechniek met minimaal 5 jaar kennis en werkervaring 
• Omdat je jezelf wilt blijven ontwikkelen in een hightech omgeving met uitdagende technische projecten
• Omdat je denkt in oplossingen en makkelijk kan communiceren met collega’s en klanten
• Omdat je bij voorkeur een rijbewijs D bezit

Dit krijg je…
Je komt terecht in een hecht team die allen onderdeel zijn van de transitie naar elektrisch rijden. Een team dat hard werkt, 
veel lol maakt en altijd voor elkaar klaar staat. Je treedt in dienst bij Tribus Specials, een betrouwbaar en ISO gecertificeerd 
bedrijf dat valt onder de CAO Carrosseriebedrijf. Je krijgt een goed salaris, een pensioensregeling en de kans om onderdeel 
te zijn van een nieuw concept dat de toekomst van zero emissie rijden gaat veranderen! 
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Heb je ervaring als bedrijfswagenmonteur en ben je elektrisch en technisch 
onderlegd? Wil je bouwen aan de zero emissie bus van de toekomst? 
En heb je leidinggevende aspiraties? Dan is dit jouw nieuwe droombaan!

Mail je sollicitatie naar Rebekka Kruitbosch via rebekka@tribus.nl of stel je vraag via 030-6695020. 
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