
Interieurs van splinternieuwe vrachtwagens geschikt maken voor klanten over de hele wereld: jij zorgt ervoor als allround monteur 
bij ESTEPE in Heesch. Gevarieerd werk? Zeker weten! (De)monteren, lassen, zagen, bekleden; jij doet het allemaal. Daarbij werk 
je met veel verschillende materialen, van hout en metaal tot kunststof. En dat in een professionele automotive-omgeving waar 
veel aandacht is voor jou. Wat je nog niet goed kunt, leren we je. Ook staat er een fijn team van collega’s voor je klaar. 
 
Dit ga je doen
Extra gordelbalken plaatsen, zodat een vrachtwagen klaar is voor een rijschool. Of een derde slaapbank in een cabine bouwen, 
zodat een truck volledig geschikt is voor 24-uurstransport. Het is een greep uit jouw afwisselende takenpakket. Jij kunt jouw 
creativiteit volop kwijt in je werk, want iedere aanvraag en ieder trucktype zijn anders. Eén ding is zeker: je groeit uit tot een 
echte technische allrounder.

Een gemiddelde werkdag voor jou
• Je checkt de status van jouw order op je tablet.
• Je onderzoekt wat de beste oplossing is. Voor advies kun je altijd terecht bij de voorman of procesengineer.
• Je stript het interieur en bouwt de cabine weer opnieuw op. Zowel met originele materialen als nieuwe onderdelen.
• Je doet aanpassingen na een (tussentijdse) controle van de voorman.
• Je werkt vooral zelf aan opdrachten, maar hebt ook veel contact met je collega’s. Bijvoorbeeld in de pauze en tijdens  
 het afdelingsoverleg.

Meer weten over jouw toekomstige baan? Bekijk deze video over de afdeling Interieur van ESTEPE. 

Dit bieden wij jou
• Een brutomaandsalaris tussen € 2.600,- en € 3.300,- op basis van een 38-urige werkweek.
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Metaal & Techniek. 
• Een dienstverband bij DEECOO met de bedoeling om dit na een jaar om te zetten in een contract bij ESTEPE.
• Fijne werktijden. Je werkt van 07.30 tot 16.15 uur, waardoor je ATV-uren opbouwt. Ook krijg je de mogelijkheid om  
 meer te werken, zowel doordeweeks als op zaterdag. Daarbij gelden overwerktoeslagen.
• Een plek in een fijn team. Je werkt nauw samen met gedreven collega’s in een informele sfeer. 
• Regelmatig leuke personeelsactiviteiten. 
• Alles wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen, zoals een gereedschapskist. Is deze kist aan het einde van  
 het jaar compleet en goed onderhouden? Dan ontvang je een bonus.
• De kans om veel te leren en door te groeien. Bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen te volgen of de overstap te  
 maken naar een andere functie of afdeling binnen ESTEPE.

Dit ben jij
• Je streeft bij iedere opdracht naar perfectie en werkt graag aan (de nieuwste) vrachtwagens.
• Je weet door jouw twee rechterhanden wat er nodig is om tot de beste interieuroplossingen te komen.
• Je hebt ervaring in bijvoorbeeld (vracht)autotechniek, interieurbouw, camperbouw of jachtbouw.
• Je hebt het liefst al een lascertificaat. Heb je die nog niet? Dan kun je deze bij ons behalen.
• Je bent een echte teamplayer en houdt ervan om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Pas je niet volledig binnen het profiel, maar denk je dat deze baan écht iets voor jou is? Ook dan nodigen we je van harte uit te 
reageren op deze vacature.

Dit is ESTEPE
ESTEPE ontwerpt en produceert sinds 1984 vrachtwagens in speciale uitvoeringen voor de Europese truckmarkt. Op het gebied van 
het bijplaatsen van assen, modificeren van cabines en optimaliseren van chassis lay-outs zijn wij de nummer 1 in Europa. Klanten 
alles uit hun truck(s) helpen halen: dat is ons doel. Onze opdrachtgevers variëren van truckfabrikanten als Mercedes-Benz, Scania 
en DAF tot grote Europese carrosseriebouwers als Kässbohrer Transport Technik en de Erwin Hymer Group. 

Je komt bij ESTEPE terecht in een professionele en gemoedelijke werkomgeving. We zijn allemaal gedreven om de opdrachten tot 
in perfectie uit te voeren. Daarbij staan we altijd voor elkaar klaar en zijn we open en eerlijk naar elkaar. Onze organisatie telt 
100 medewerkers, van wie er ongeveer 65 op de afdeling Productie werken. Je kunt bij iedereen terecht voor vragen of advies. 
Ook is er volop aandacht voor jou als individu. We denken met je mee. Bijvoorbeeld als jij jezelf verder wilt ontwikkelen. Of als 
het op privégebied even niet lekker loopt.

Word jij onze nieuwe allround monteur?
Dat horen we graag! Je bent meer dan welkom bij ons. Bel of app voor meer informatie met Fréderique van Heumen via   
06-24 57 01 07, of stuur een mailtje naar fvanheumen@deecoo.nl. In een persoonlijk gesprek nemen wij graag alles met je door. 
Tot snel!
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