
INSTROOM   Vacature opstellen

Een vacaturetekst is het visitekaartje van je bedrijf. Hiermee moet de sollicitant informatie 
krijgen over de vacature. Maar nog veel belangrijker is dat hij interesse krijgt en enthousiast 
wordt over het bedrijf en de functie. Het is belangrijk om kort en bondig te schrijven. Gebruik 
bulletpoints, vermijd lange zinnen en deel de tekst op in korte alinea’s.  

Een aantal punten die in een vacaturetekst staan: 
• Titel en inleiding
• Omschrijving werkzaamheden
• Functie-eisen
• Omschrijving bedrijf
• Arbeidsvoorwaarden
• Sluitingsdatum en manier van solliciteren

Titel en inleiding 
Geef de functienaam aan zoals die in de markt bekend is, ook al hanteer jezelf een andere 
functienaam. Voeg daar eventueel het ervaringsniveau aan toe (ervaren, starter, jr., sr.). 
Vermeld het aantal uren en of het al dan niet om een tijdelijke functie gaat. 
Schrijf een korte en wervende inleiding waardoor de kandidaat verder gaat lezen. Leg hierin kort 
uit wat de aanleiding is of maak een wervende tekst over de organisatie en/of de functie. 
Mocht je meerdere vestigingen hebben, vermeld dit dan en geef aan voor welke functie je op 
zoek bent.  

Omschrijving werkzaamheden 
Beschrijf kort wat de functie inhoudt. Gebruik hiervoor het functieprofiel en vermeld alleen de 
belangrijkste (alledaagse) werkzaamheden. Schrijf wervend, maar geef wel een reëel beeld.  

Functie-eisen 
Vermeld duidelijk de functie-eisen die je stelt aan een nieuwe medewerker. Maak onderscheid 
in harde eisen en zachte eisen. Je kunt hiermee zelf invloed uitoefenen over het aantal cv’s dat 
je wenst te ontvangen. Hoe specifieker de eisen, des te kleiner de respons. 

Omschrijving bedrijf 
Beschrijf wat het bedrijf doet en waar het voor staat. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te 
geven van de cultuur die binnen de organisatie heerst.  

Arbeidsvoorwaarden 
Geef aan wat je biedt aan arbeidsvoorwaarden. Zorg dat de belangrijkste primaire 
arbeidsvoorwaarden (o.a. loon en arbeidsduur) en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 
vakantieregelingen, pensioen en scholing) genoemd worden. De informatie over het salaris kun 
je beperken tot het noemen van de schaal.  

Sluitingsdatum, manier van solliciteren en contactgegevens 
Vermeld als afsluiting de sluitingsdatum en de wijze waarop de sollicitant kan reageren. Het 
meest gebruikelijk is uiteraard een motivatiebrief en een cv. Vermeld de naam en de gegevens 
van de persoon die alle sollicitaties in ontvangst neemt en van de persoon die meer informatie 
over de functie en organisatie kan verstrekken. Voor verdere informatie over je bedrijf kun je 
doorverwijzen naar de website. 

Zie volgende pagina voor een voorbeeld van een vacature 
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Ervaren Autotechnicus (fulltime)  
Autobedrijf Van der Wiel is een jonge en groeiende onderneming. Wegens toenemende drukte 
zijn wij op zoek naar een ervaren Autotechnicus die ons op onze vestiging in Alkmaar komt 
versterken. Ben jij die topper die wij zoeken? Reageer dan snel!  

De functie  
Als 1e Autotechnicus binnen onze organisatie is geen enkele dag hetzelfde. Je bent 
verantwoordelijk voor allerlei werkzaamheden aan personenauto’s. Binnen de functie: 

• Verricht je onderhoud en reparaties aan diesel- en benzineauto's
• Stel je diagnoses met behulp van mechanische en elektronische meet- en

regelapparatuur
• Installeer je apparatuur en verhelp je storingen en/of defecten hieraan
• Zorg je voor hoge kwaliteit en klanttevredenheid
• Leef je wettelijke eisen en voorschriften na op het gebied van milieu, veiligheid en arbo.

Wij vragen  
Je beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring en over een afgeronde opleiding 
MBO 1e Autotechnicus. Voor de functie is het van belang dat je goed kunt samenwerken en 
een proactieve werkhouding hebt. Je bent leergierig, werkt nauwkeurig en bent stress-
bestendig. Daarnaast ben je klantvriendelijk en servicegericht. Je bent in het bezit van een 
rijbewijs B.  
Wie zijn wij  
Wij hebben in Alkmaar, Den Helder en Hilversum onze vestigingen en richten ons op alle merken 
met zowel reparatie en onderhoud als verkoop. In totaal hebben wij 38 enthousiaste collega’s. 
Wij staan als organisatie voor service en kwaliteit, de klant staat bij ons centraal.  

Wij bieden  
Naast een prettige werksfeer en de mogelijkheid om te leren bieden wij: 

• Een marktconform salaris (Volgens CAO)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• 25 vakantiedagen
• Opleidingsbudget
• Pensioenregeling.

Reageren  
Heb je interesse in de functie? Stuur voor 11 november a.s. jouw CV en motivatie naar 
Bumperdreef 11, 1200 VW Alkmaar T.a.v. Dhr J. van der Wiel of stuur je CV en motivatie via 
info@vanderwiel.nl.  
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Karel de Jong via 045-5412871.  
Voor verdere informatie kijk ook op www.autobedrijfvanderwiel.com  
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