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De organisatie 

EvoBus Nederland is de busdivisie van 

het wereldwijd opererende Daimler Truck 

concern. Wij zijn importeur en dealer van 

de merken Mercedes-Benz en Setra en 

verantwoordelijk voor de verkoop en 

service in Nederland. 

 

Vanuit het merk BusStore (ver)kopen wij 

gebruikte bussen en onder de merknaam 

OMNIplus voeren wij alle aftersales 

activiteiten uit. Ook bieden we down 

stream services aan op het gebied van 

onderhoud, onderdelen en service. Bij 

EvoBus Nederland werken momenteel 50 

medewerkers. 

 

De afdeling 

De werkplaats in Nijkerk is 

verantwoordelijk voor reparatie en 

onderhoud van openbaar vervoer bussen 

en touringcars. Daarnaast worden nieuwe 

bussen en touringcars uit de fabriek 

afleverklaar gemaakt voor de klant. De 

werkplaats werkt volgens de modernste 

technieken en is voorzien van de 

nieuwste diagnoseapparatuur. 

In totaal werken 21 medewerkers binnen 

deze afdeling, waarbij ook jaarlijks 

leerling monteurs worden opgeleid. 
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De functie  

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

alle voorkomende reparatie-, onderhoud- en 

ombouwwerkzaamheden volgens werkorders. 

Je lokaliseert en verhelpt storingen aan 

mechanische en elektrische voertuigdelen. Als 

organisatie zijn wij actief bezig met de 

nieuwste ontwikkelingen en technologieën. Je 

zult bij EvoBus dan ook zeker elektrische 

voertuigen voorbij zien komen, wat zorgt voor 

een leuke afwisseling! Incidenteel wordt er een 

beroep op je gedaan voor het uitvoeren van 

reparatiewerkzaamheden voor onze 24-uurs 

service buiten werktijden.  

 

Jouw Profiel 

 Je hebt een afgeronde MBO-

(bedrijfs)autotechniek opleiding of LTS 

aangevuld met 1e monteur. 

 Je hebt bij voorkeur al enige werkervaring 

als bus- en/of bedrijfswagenmonteur. 

 Je hebt gewerkt met diagnose- apparatuur 

en hebt kennis van elektronica. 

 Ervaring op het gebied van airconditioning 

(STEK-diploma) is een pre. 

 Je kunt zowel in teamverband als 

zelfstandig werken en omgaan met 

werkdruk. 

 Je bent 32-40 uur per week beschikbaar 

en flexibel. 

 Het in bezit hebben van een bus rijbewijs 

is een pré. 

 

 

 

 

Interesse? 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mauritz van Leeuwen (Manager Service) tel.nr.: 06-20615578. 

Jouw sollicitatie kun je richten aan: susila_de.klein@daimler.com. 

Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website: www.evobus.nl. 

 
 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een mooie uitdaging om jezelf te 

ontwikkelen binnen een informele, maar ook 

professionele organisatie. Jaarlijks worden 

diverse opleidingen aangeboden.  Er heerst 

een prettige en positieve werksfeer met 

enthousiaste, hardwerkende en betrokken 

collega’s. 

 

Salaris is afhankelijk van werkervaring en 

opleiding, maar marktconform. Daarnaast 

bieden wij uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve 

zorgverzekering, een bonusuitkering en 

diverse gunstige personeelsregelingen. 
 

De standplaats is Nijkerk.  
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