
Technische alleskunner met oog voor detail

 
Over de organisatie 
 
ESTEPE B.V. is een toonaangevende en vooruitstrevende partner van de Europese truckfabrikanten/-importeurs, grotere 
opbouwers en systeem toeleveranciers. Denk hierbij aan Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo, Renault, DAF en Iveco, maar ook 
de grote Europese carrosseriebouwers waaronder Kässbohrer Transport Technik, Rosenbauer en de Erwin Hymer Group. We 
richten ons op de ontwikkeling en productie van chassis aanpassingen, cabine modificaties en extra assen (www.estepe.nl). 
 
Het ESTEPE Team bestaat uit ca. 100 medewerkers die op jaarbasis zo’n 2000 voertuigen aanpassen.

Wij zijn continu op zoek naar ambitieuze mensen die zich willen inzetten om ESTEPE nog verder te ontwikkelen naar dé nummer 
1 professionele partner van truckfabrikanten. 
 
 
De functie:
 
Alle door ESTEPE gemodificeerde voertuigen worden door jou grondig gecontroleerd op uitvoering, kwaliteit en afwerking 
voordat deze worden afgeleverd aan de klant. 

Indien er afwijkingen worden geconstateerd worden deze direct teruggekoppeld aan Productie. De gegevens worden verwerkt 
als performancemeting (KPI) van de kwaliteit binnen ESTEPE. Bij structurele afwijkingen worden wijzigingsvoorstellen 
ingebracht t.a.v. werkwijze of ontwerp.  

Het pneumatisch, elektronisch en/of digitaal inregelen van voertuigen middels speciale laptops en gereedschappen worden door 
jou in het voertuig geprogrammeerd.

De in de voertuigen aanwezige veiligheidssystemen dienen opnieuw ingeregeld te worden. Dit gebeurd in de werkplaats, maar 
ook door proefritten op de openbare weg. 

De afdeling geeft tweedelijns support aan onze klanten, zodat zij zelfstandig reparaties en onderhoud aan de door ESTEPE 
omgebouwde voertuigen kunnen verrichten. Als de reparaties te complex zijn voor onze klanten, dan voeren we deze zelf uit bij 
ESTEPE of op locaties.

Eenmalige modificaties, zgn. Specials, worden ook binnen de afdeling After Sales opgepakt om hiermee de afdeling Productie te 
ontlasten.

Over het algemeen bestrijken de werkzaamheden een zeer breed gebied van voertuigtechniek, montage, hydrauliek, 
pneumatiek en elektra.

De criteria:

Je bent een enthousiaste aanpakker, kritisch op kwaliteit en afwerking en je werkt graag in teamverband en je voelt je als een 
vis in het water in een dynamische bedrijfswagenomgeving. 
Je hebt een MBO-opleiding voertuigtechniek afgerond, eventueel aangevuld met diverse cursussen. Daarnaast heb je enkele 
jaren werkervaring in een technische productieomgevig (constructie, elektronica, hydrauliek, pneumatiek), met voorkeur 
opgedaan binnen de truck-/trailerbranche. Het hebben van een vrachtwagenrijbewijs C is een pre, maar kan ook bij ons 
gehaald worden. 

ESTEPE biedt:
 
ESTEPE biedt je zeer veelzijdig en afwisselend werk in een cultuur waar inbreng van ideeën wordt gewaardeerd. De functie 
biedt je volop mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Je mag van ons bij de functie passende primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten. 

Reageren: 
 
Ben jij op zoek naar een veelzijdige, uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een dynamische organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar pz@estepe.nl. 

Meer weten? Neem dan contact op met de heer Jos Ulijn (Manager After Sales) via 0412-454500. 
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