
Auto- en Bandenservice Slaats in Geldrop zoekt een  

 

Service Adviseur m/v 
 

die een belangrijke schakel vormt tussen de klant en de werkplaats. In deze functie ben je 

medebepalend voor de servicegraad van het bedrijf en de tevredenheid van de klant. Dit vergt een 

commerciële instelling, sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen.  

Tot de taken behoren o.a.: Het maken van afspraken, offertes en werkorders; planning van en controle 

houden over het werkplaatsproces; facturering; beheer vervangend vervoer.  

Ook de ervaren autotechnicus die aan de functie-eisen voldoet wordt opgeroepen om te reageren om de 

mogelijkheden te bespreken. 

Soort contract 

Fulltime, 36-40 uur. 

Functie-eisen 

Wij verwachten een flexibele, prettige collega met een MBO niveau-4/HAVO opleiding, uitstekende 

communicatieve vaardigheden en goede commerciële eigenschappen. Relevante technische kennis is een 

vereiste en je bent in het bezit van rijbewijs B. 

Arbeidsvoorwaarden 

Voor bovenstaande functie bieden wij een uitstekend salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden, 

leuke collega’s en een prettige werksfeer. Een vierdaagse werkweek behoort tot de mogelijkheden. 

Bedrijfsprofiel 

Auto- en Bandenservice Th. Slaats BV is opgericht in 1960 en inmiddels al meer dan 60 

jaar een garagebedrijf dat centraal staat voor kwaliteit, veiligheid en goede service. Al drie 

generaties lang zetten wij de passie voort in ons werk.  

Auto- en Bandenservice Slaats uit Geldrop levert hoogwaardige kwaliteit en biedt een zeer hoog 

serviceniveau. Het ervaren bedrijf blinkt uit in advies, reparatie en onderhoud voor alle type auto’s, 

kleine bedrijfswagens, motors en caravans. 

Bij ons kunt u terecht voor periodiek onderhoud, reparaties, uitlijnen, aircoservice, bandenservice, 

diagnose en APK keuring. Wij werken aan alle merken personenauto’s, campers en lichte 

bedrijfsvoertuigen. Tevens beschikken wij over een selecte voorraad occasions. 

In onze moderne werkplaats bedienen wij zowel particulieren als bedrijven uit de midden- en kleinbedrijf. 

Uw auto is bij  Auto- en Bandenservice Slaats in vertrouwde en professionele handen. Aangesloten bij 

Carprof en BOVAG gecertificeerd. 100% van onze klanten beveelt ons aan en waardeert ons met een 9,4 

(Klantenvertellen.nl) 

Aanvullende informatie 

Auto- en Bandenservice Slaats  

Bogardeind 156 

5664 EM Geldrop 



Contactpersoon: Thom Slaats 

Tel: 040 – 286 2997 

Email:info@theoslaats.nl 

Website:www.theoslaats.nl 

 

Sollicitatie via: Email. Of bel voor een afspraak (ook mogelijk ’s avonds of op zaterdag) dan drinken we 

een kop koffie en maken we nader kennis met elkaar. Voldoet u niet aan de gestelde functie-eisen heeft 

dat geen zin. 


