
 

MAN Truck & Bus NV-SA 

 
 
 
 
 
 

Bij ons weegt je verantwoordelijkheid zwaar. 
Tot 50 ton.  
 

Wij zijn voor ons filiaal MAN Brabant te Kobbegem (Asse) voor een voltijdse job op zoek naar een: 
 

Foreman  (ploegverantwoordelijke truckwerkplaats)  (m/v)  
 

Jouw taken:   Onder leiding van de werkplaatsverantwoordelijke sta je in voor de dagelijkse sturing van een ploeg 

vrachtwagentechniekers. De opvolging van de werkorders valt onder jouw verantwoordelijkheid, alsook de 

eindcontrole van de uitgevoerde werken. Je zorgt ervoor dat de werken op een productieve en efficiënte 

manier worden uitgevoerd waarbij ook de administratieve opvolging van belang is. Als back-up van de 

werkplaatsverantwoordelijke ben je in staat om klanten op technisch vlak te adviseren over de uit te voeren 

herstellingen. Je ondersteunt ook je team op technisch vlak en geeft leiding. Je staat in nauw contact met de 

werkplaatsverantwoordelijke, de receptie & facturatie en het magazijn.  

 

Jouw profiel:  Je genoot een technische opleiding A1 automobieltechnieken of je hebt relevante ervaring bij voorkeur in een 

soortgelijke functie. Je bent een leider die een team weet te motiveren en te sturen. Je weet hoe je een 

werkplaats moet organiseren. Je bent goed Nederlands- en/of Franstalig, kennis van Engels en Duits zijn een 

pluspunt. Je bent dynamisch & flexibel, hebt zin voor initiatief en je bent communicatief. Kennis van de MAN-

producten is een pluspunt evenals een C / CE of D-rijbewijs. Je kan overweg met MS Office. Je werkt 

39u/week in een 5-dagenweek, om de drie weken op zaterdagvoormiddag (met recupdag op een andere 

weekdag). 
 

Wij bieden jou - afhankelijk van je ervaring - een contract van onbepaalde duur voor bediende, een aantrekkelijk salarispakket met 

extralegale voordelen (maaltijd- & ecocheques, hospitalisatie- & tandzorgverzekering, groepsverzekering), een uitgebreid 

trainingsaanbod volgens je eigen verwachtingen en competenties, dit alles in een open bedrijfscul tuur met fijne collega’s. 

 

Heb je interesse in deze vacature? Aarzel dan niet en contacteer ons via:  
 

MAN Truck & Bus NV-SA 

Personeelsdienst 

Brusselsesteenweg 406 

1730 Asse (Kobbegem) 

personeel@man.eu 

 

Wij kijken ernaar uit om jou te mogen verwelkomen in ons bedrijf. 

 

De MAN Groep is één van Europa’s 

toonaangevende industriële spelers voor 

transport-engineering, met een wereldwijde 

omzet van ongeveer €13,6 miljard in 2016. 

MAN produceert vrachtwagens, 

bestelwagens, bussen, dieselmotoren, 

turbo-machines en speciale aandrijf-

systemen en telt wereldwijd ongeveer 

53.830 werknemers.  

MAN in België stelt een 160-tal mensen te 

werk (invoerder & 5 eigen filialen) en heeft 

een omzet van ongeveer €183 miljoen 

(2016). 

Naast de 5 eigen filialen heeft MAN in haar 

netwerk ook 25 privé-concessiehouders. 

mailto:personeel@man.eu

