
W I J  Z I J N  O P
Z O E K  N A A R  J O U !

Geen vacature gevonden die bij je past? Wij houden ook van
spontane sollicitaties, laat dus gerust jouw CV achter bij

laura@leopeeters.be



V E R K O O P A D V I S E U R  N L / F R  

Stuur jouw CV naar chris@vilvoorde.leopeeters.be 

Ben jij een geboren verkoper?
Kan je goed luisteren en inspelen op de noden van de klant?

Kan je goed met de computer werken? Heb je interesse in
de autosector? 
Heb je een verzorgd voorkomen en spreek je vloeiend Frans
en Nederlands? 

Kom dan snel solliciteren in ons familiebedrijf en wie weet
word jij onze volgende topverkoper! 

Wat zoeken wij? 
Iemand die gemotiveerd is, zelfstandig, niet bang is om
vragen te stellen, flexibel, snel bijleerd, goed met alle
type mensen kan omgaan, vriendelijk en vooral het
werk graag doet! 

 



showroom in orde zetten, zien dat jouw winkel er top
uitziet 
klanten benaderen, uitleg geven, verder helpen in hun
ideale mobiliteitsoplossing 
je kan de klanten in het Nederlands en Frans
verderhelpen 
je doet leveringen 
zorgt ervoor dat jouw dossiers in orde zijn
overnames opnieuw verkopen
... 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Jouw werkdag zal elke dag heel gevarieerd zijn. Je komt altijd
in contact met nieuwe mensen en doet steeds nieuwe
ervaringen op. 
Je zal instaan voor:

 

een aantrekkelijk loon indien jij goed verkoopt
opleidingen 
werkzekerheid
kennisdeling door ervaren collega's
een bedrijfswagen 
werken van maandag-zaterdag met 1 recupdag (nog af te
spreken welke) 
ondersteuning 
lange termijn relatie
een hecht en leuk team met gemotiveerde collega's 
...

Wat hebben wij te bieden?



A U T O T E C H N I E K E R

Aarschot 

Wat zoeken wij? 
Zowel voor onze vestiging in Aarschot als in Keerbergen zijn wij
op zoek naar mechaniekers. In Keerbergen wordt je omringd
door een groot team en kan je makkelijk vragen stellen. In onze
vestiging in Aarschot zoeken we iemand met enkele jaren
ervaring die zelfstandig kan werken.  

Wij zijn opzoek naar iemand gemotiveerd, zelfstandig,
leergierig, goed met andere kan omgaan, niet bang is om
vragen te stellen en vooral het werk graag doet!  

Taken en verantwoordelijkheiden
Heb jij ervaring met onderhouden, nazicht keuringen,
bandenwissels ... en sta jij open om bij te leren? 

Wil jij graag werkzekerheid en werken van maandag tot vrijdag
van 08:00 tot 17:00, samen met een gemotiveerd team?

Kom solliciteren en wie weet word jij onze nieuwe collega!  



Stuur jouw CV naar Aarschot: joelle@aarschot.leopeeters.be
Stuur jouw CV naar Keerbergen: laura@leopeeters.be 

Nazicht Keuring
Onderhouden
 Smeringen
Bandenwissels
Lichten regelen
Diagnosetesten en fouten opsporen kunnen worden
aangeleerd
...

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Is aan auto's sleutelenn jouw. passie? Dan kan je jezelf 
helemaal uitleven in deze job! Je taak bestaat uit: 

Een aantrekkelijk loon
Opleidingen 
Werkzekerheid
Kennisdeling van huidige collega's
Werk van maandag tot vrijdag 
Ondersteuning
Uitzicht op een vast contract
Een lange termijn relatie
Een hecht en leuk team met gemotiveerde collega's en
een innformele werksfeer 

Geboden wordt



M A G A Z I J N I E R  

KEERBERGEN 

Wat zoeken wij? 
Wij zijn opzoek naar iemand die gemotiveerd is en ook graag
mensen verderhelpt. Je zal veel verantwoordelijkheid hebben
want heel het magazijn komt in jouw handen terecht, ook de
bestekken zal volledig jouw verantwoordelijkheid zijn. We
zoeken iemand die communicatief sterk is en ook de expertises
goed kan begeleiden. 
Klant is koning bij ons ook, de klanten moeten worden verder
geholpen en een goed gevoel hebben als ze vertrekken. 

Beheer magazijn
Stock bijhouden
Stukken bestellen 
Elke dag stukken klaarleggen voor de mechaniekers zodat
zij verder kunnen 
Bestekken maken 
Klanten helpen 
Telefoon opnemen 
Container met leveringen leegmaken 
Banden opslagplaats beheren 
... 

Taken en verantwoordelijkheiden



Stuur jouw CV naar Keerbergen: laura@leopeeters.be 

Je wordt tewerkgesteld in een familiebedrijf. In totaal zijn
er vijf vestigingen jij zal verantwoordelijke zijn voor het
magazijn in onze vestiging te Keerbergen. Bij vragen kan je
ook steeds terecht bij onze andere magazijniers in de
andere vestigingen. 
Je bent ook verantwoordelijke voor het maken van
bestekken en werkt elke dag met informex. In totaal zijn er
drie carrossiers waar jij nauw mee samenwerkt. Zelf zit je
aan de receptie dus je zal ook regelmatig mensen moeten
verderhelpen die komen met een accident of die stukken
nodig hebben. 
Open en eerlijke communicatie, iedereen helpt elkaar in
een familiebedrijf: "De deur van Leo staat altijd open voor
iedereen"
Opleidingen: wij willen onze mensen graag blijven
ontwikkelen zodat ze mee zijn met de laatste nieuwe
technologie.
Contract van onbepaalde duur 
... 

Geboden wordt


