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Welkom in  
de autowereld  
van morgen
Meer dan 130 jaar geleden schonk Carl Benz de 
wereld de eerste auto. Doorheen de tijd werden 
wagens steeds krachtiger, efficiënter en complexer. 
Vandaag ondergaat de sector opnieuw grote 
veranderingen, gedreven door trends als autonoom 
rijden en e-mobiliteit. En u kunt deze boeiende periode 
in de autogeschiedenis mee helpen vormgeven. 

Werkt u graag met toonaangevende technologieën 
en hypermoderne voertuigen? Wil u de transformatie 
van de autowereld uit de eerste hand ervaren? 
Overweeg dan om stage te lopen of te komen werken 
bij Mercedes-Benz en geef samen met ons vorm aan  
de toekomst van de automotive sector. 



Een vliegende start voor uw loopbaan.

Stage@Mercedes-Benz

Koetswerk techniekerOnderhoud technieker
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Onderhoud technieker 

Onderhoud technieker 

Als onderhoud technieker levert u voortdurend de hoogste kwaliteit en 
efficiëntie terwijl u een grote waaier aan onderhoudsactiviteiten, specifieke 
montageverrichtingen, retrofits, inspecties en herstellingen uitvoert.  
U ondersteunt de reparatie technieker bij complexe herstellingen aan volledige 
systemen. Uw inspanningen dragen rechtstreeks bij tot de waarde van het voertuig 
van de klant, dat u steeds met respect behandelt. 

Uw praktijkervaring, gecombineerd met een diepgaand begrip van ons merk en onze 
technologie, staat garant voor duurzame klanttevredenheid. 

U bent professioneel, vriendelijk en betrouwbaar. U bent een 
teamspeler, u bent praktisch ingesteld en u denkt oplossingsgericht. 

Communicatievaardigheden
• U handelt op een markt gedreven en klantgerichte manier. 
• U bent authentiek en communiceert op gepaste wijze met klanten en 

interne partners. 
• U integreert zich gemakkelijk in een team en maakt gebruik van de 

expertise van uw collega's voor gezamenlijke servicewerkzaamheden.

Doe diepgaande kennis en ervaring op door te werken met het 
productgamma van Mercedes-Benz en help ons om onze belofte van 
uitmuntende kwaliteit na te komen. 
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Koetswerk technieker

Koetswerk technieker

Als koetswerk technieker bent u dé specialist voor het koetswerk en het interieur. 
Dankzij uw uitgebreide praktische ervaring bent u deskundig in alle herstellings- en 
onderhoudswerken die rechtstreeks verband houden met het koetswerk.  
U voert eenvoudige rechttrek-, scheidings- en verbindingswerken uit op beschadigde 
voertuigen, met inbegrip van ruiten. Na overleg met uw collega's in de spuiterij 
bereidt u oppervlakken voor om gelakt te worden en voert u hierna uitgebreide 
roestwerende en beschermende ingrepen uit. U volgt steeds de specificaties van de 
constructeur, ongevalspreventierichtlijnen, wettelijke bepalingen, garantievereisten 
en ons goodwillbeleid.

U hebt oog voor detail en waardeert de schoonheid van een mooi 
vormgegeven voertuig. U bent nauwkeurig en werkt graag als  
onderdeel van een team. 

Communicatievaardigheden
• U gedraagt zich op een betrouwbare manier in de omgang met interne 

en externe contactpersonen. 
• U denkt en handelt als een partner, en bent servicegericht ingesteld. 
• U bent in staat om te communiceren en te werken in de relevante 

nationale taal.

Word een geschoolde koetswerk technieker bij Mercedes-Benz en maak 
deel uit van een team dat de uitmuntende kwaliteit van onze voertuigen 
vrijwaart – zowel vanbinnen als vanbuiten.



Zet vaart achter uw carrière.

Professionals@Mercedes-Benz

Reparatie technieker Gecertificeerde diagnose technieker Gecertificeerd serviceadviseur Koetswerkspecialist



15

Reparatie technieker

Als reparatie technieker bent u een expert in systeemdiagnose en het oplossen 
van storingen in één van de volgende specialisatiedomeinen: aandrijfsystemen, 
comfort-, veiligheids- of telecommunicatiesystemen. U werkt aan de meest recente 
voertuigsystemen van het Mercedes-Benz-productgamma. Dankzij uw uitgebreide en 
diepgaande systeemexpertise, gecombineerd met uitstekende technische vaardigheden, 
kunt u binnen uw specialisatiedomein doeltreffend en onafhankelijk complexe 
herstellingen uitvoeren om de functionaliteit van het voertuig te herstellen. U respecteert 
en waardeert het merk Mercedes-Benz en zijn producten, en behandelt het eigendom van 
de klant steeds correct en met de nodige zorgvuldigheid. 

U bent professioneel en servicegericht ingesteld en hebt een 
diepgaand inzicht in het merk en de producten. U bent er trots op 
dat u uw team kunt motiveren en uitstekende kwaliteit kunt leveren 
aan klanten.

Wat u mag verwachten 
• Een initiële opleiding in specifieke reparatie werkzaamheden, 

werkplaatssystemen en -processen en diagnosesystemen van 
Mercedes-Benz.

• Bijkomende ervaring en opleiding in een specialisatiedomein.
• Jaarlijkse deelname aan productopleidingen van  

Mercedes-Benz als onderdeel van de commerciële lancering van 
nieuwe voertuigen en systemen.

Uw ervaring
• Ervaring met het productgamma van Mercedes-Benz.
• Praktische ervaring met de voertuigsystemen in uw categorie.

Reparatie technieker



Gecertificeerde diagnose technieker
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Gecertificeerde diagnose technieker

Als gecertificeerde diagnose technieker bent u een expert in het uitvoeren van 
complexe foutdiagnoses, het controleren van herstellingsprocessen en het uitvoeren 
van eindinspecties. U bent niet bang van nieuwe uitdagingen. Samen met uw collega's 
voert u systematische foutdiagnoses en de daaropvolgende herstellingsfases uit, en 
vindt u doeltreffende oplossingen voor complexe problemen. U verhoogt proactief 
de efficiëntie van de werkplaats door diagnoseprocedures te verbeteren en deelt 
uw kennis en informatie over nieuwe technische systemen met uw collega's. U blijft 
kalm in stressvolle situaties en gedraagt zich zelfzeker in het contact met collega's 
en klanten. Als vertegenwoordiger van het Mercedes-Benz merk behandelt u klanten 
en hun eigendom steeds met respect. Onafhankelijk en als onderdeel van een team 
ontwikkelt u innovatieve strategieën om uw doelstellingen te bereiken. U bent leergierig 
en blijft op de hoogte van de meest recente technologieën van Mercedes-Benz.

Efficiëntie is het sleutelkenmerk van een gecertificeerde diagnose 
technieker. U pakt uw werk steeds op een gestructureerde manier aan 
en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied.

Wat u mag verwachten
• Een opleidingsprogramma om gecertificeerde diagnose technieker 

te worden (inclusief uitbreiding van uw diagnosevaardigheden 
en kennis over oplossingmethodes) en jaarlijkse deelname aan 
productopleidingen van Mercedes-Benz.

• Initiële opleiding m.b.t. specifieke diagnosesystemen van  
Mercedes-Benz.

Uw ervaring
• Minstens twee jaar ervaring als reparatie technieker in minstens één 

(idealiter twee) specialisatiedomein(en).
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Als gecertificeerd serviceadviseur speelt u een belangrijke rol in het klantgerichte 
serviceproces. U zet de standaard voor een hoogwaardige klantendienst. U ziet 
problemen van klanten als professionele uitdagingen en werkt proactief aan het vinden 
van een doeltreffende oplossing. Klanten vertrouwen u omdat u geschoold bent en 
hen met respect behandelt. Zelfs tijdens conflicten blijft u steeds respect tonen voor 
de klant. Uw collega's in de werkplaats respecteren u omdat uw technische expertise 
betekent dat u dezelfde taal spreekt. U bent een centrale tussenpersoon tussen de 
klant en de werkplaats. U bent zich ervan bewust dat uw inspanningen bijdragen tot 
het algemeen succes van het klantendienstteam, en bent daar trots op.

U bent een collega, helper, coördinator, directeur en diplomaat in 
alle interacties met klanten. U bent verantwoordelijk, oprecht en 
kunt onafhankelijk werken. U onderscheidt zich door uw sterke 
overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden, samen met  
een zelfzekere besluitvorming. 

Wat u mag verwachten
•  Opleidingsprogramma om een gecertificeerd serviceadviseur te 

worden en jaarlijkse deelname aan actuele opleidingen van  
Mercedes-Benz.

Uw ervaring
• Ervaring bij een Erkend Servicepunt Mercedes-Benz of vergelijkbaar.
• Ervaring met producten en processen van Mercedes-Benz  

of vergelijkbaar.

Gecertificeerd serviceadviseur

Gecertificeerd serviceadviseur
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Koetswerkspecialist

Als koetswerkspecialist bent u een expert in herstellingen na ongevallen en het 
bepalen van schade in alle klassen van gemotoriseerde voertuigen. Ook bent u in 
staat om alle herstellingen uit te voeren die rechtstreeks verband houden met het 
koetswerk. Uw vaardigheden omvatten het installeren, voorbereiden en aanpassen 
van koetswerken en koetswerkonderdelen, en u kunt de hiermee samenhangende 
herstellings-, verzorgings- en relevante beschermingswerken uitvoeren. U voldoet 
steeds aan de gezondheids- en veiligheidsregels en houdt rekening met zowel 
economische als ecologische factoren. U documenteert nauwgezet de resultaten 
van uw werk en werkt regelmatig samen met collega's om bijkomende stappen te 
coördineren. Op basis van uw gespecialiseerde kennis en technische expertise levert 
u uitstekend vakmanschap en vertegenwoordigt u het merk, de producten en de 
serviceorganisatie op een positieve manier. 

U bent vertrouwd met koetswerkherstellingen, maar niet bang om 
advies te vragen aan een koetswerkexpert voor bijkomende expertise.  
U werkt hard om te garanderen dat het koetswerk van een voertuig er 
zo goed als nieuw uitziet wanneer het de werkplaats verlaat. 

Wat u mag verwachten
• Een reeks opleidingen om koetswerkspecialist te worden via 

basiskwalificaties en bijkomende kwalificaties.

Onze verwachtingen
• Een afgeronde opleiding in een koetswerkberoep of ten minste twee 

jaar ervaring in het vakgebied.

Koetswerkspecialist
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Carrièremogelijkheden 
Geef uw carrière een boost bij één van onze Erkende Servicepunten Mercedes-Benz.  
Er zijn tal van interessante carrièremogelijkheden. 

Onderhoud 
technieker

en/of 
beroepsopleiding

Gecertificeerde 
diagnose technieker

Reparatie technieker



Over de informatie in deze brochure: producten kunnen gewijzigd zijn na het ter perse gaan van dit materiaal (16/03/2019).
De constructeur behoudt zich het recht voor om ontwerpen, vormen, kleuren en de leveringsomvang tijdens de leveringsperiode te wijzigen, mits 
deze wijzigingen of aanpassingen rekening houden met de belangen van en redelijk zijn voor kopers. Als de verkoper of constructeur tekens of 
cijfers gebruikt om een bestelling of een besteld item aan te duiden, volstaat dit niet als grondslag voor enige afgeleide rechten.
Illustraties kunnen accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet standaard zijn. Kleuren kunnen afwijken om druktechnische redenen.  
Dit gedrukte materiaal kan ook types en diensten bevatten die niet beschikbaar zijn in bepaalde landen. Verklaringen betreffende juridische, 
wettelijke en fiscale voorschriften en gevolgen hebben uitsluitend betrekking op de Bondsrepubliek Duitsland op het ogenblik waarop dit materiaal 
ter perse ging. Vraag daarom naar de meest recente, geldige versie van deze informatie bij uw Erkend Servicepunt Mercedes-Benz.

V.U.: Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, Hans Joseph, Stefan Smale, Tollaan 68, 1200 Brussel, RPR Brussel, btw BE 0419.946.355  
Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.mercedes-benz.be


