
Transdev Nederland geeft mensen de vrijheid om te reizen. Als toonaangevend mobiliteitsbedrijf zijn we actief in het hele land onder diverse 
merknamen zoals Connexxion, Hermes en Witte Kruis. We leveren innovatieve mobiliteitsoplossingen voor personenvervoer en dragen met 
onze duurzame voertuigen en initiatieven bij aan de energietransitie in ons land. Bij alles wat we doen staan onze reizigers en medewerkers 
centraal. Transdev Nederland heeft 8.000 medewerkers en vervoert dagelijks zo’n 500.000 mensen. 

Als onderdeel van een grote internationale organisatie van 82.000 medewerkers in 20 verschillende landen, profiteren we van een enorme 
hoeveelheid kennis en ervaring. Als koploper op het gebied van zero-emission personenvervoer en innovatieve mobiliteit zijn we bovendien 
voortdurend op zoek naar talent en de nieuwste technieken en partners. Zo kunnen we als organisatie blijven innoveren en onze ambities 
realiseren.
 
Wij zoeken voor diverse vestigingen door heel Nederland een:

Diagnosetechnicus
Hou je van het échte grote werk? En wil jij samen met ons de omslag doormaken naar zero emissie? Door te werken aan de nieuwste bus-
sen? Dan ben je bij onze werkplaatsen aan het juiste adres! 

Wat ga je doen
Sleutelen aan verschillende voertuigen: Bussen, touringcars en taxibussen. We zoeken vakmensen die hun hand niet omdraaien voor onder-
houd, reparatie en het verhelpen van storingen. Ons wagenpark zal in 2025 volledig elektrisch zijn en daarom zijn we op zoek naar mensen 
uit het vak die kennis hebben van elektronica of zich daarin willen ontwikkelen. 

Als Diagnose bedrijfsautotechnicus ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig verrichten van diagnoses, reparatie- en onderhoudswerk-
zaamheden. Deze werkzaamheden verricht je in teamverband aan de hand van werkorders. In de werkplaats voeren we complexe reparaties 
van bussen uit en stellen diagnoses (evt. met behulp van diagnose-apparatuur en -gereedschap). 

De werkorders zijn door de complexiteit minder gedetailleerd, waardoor er vrijheid bestaat in aanpak. Ook help je bij het diagnosticeren en 
verhelpen van storingen. Dit alles doe je zowel op werktuigbouwkundig- als elektrotechnisch niveau. 

Wat breng je mee
  5 jaar relevante werkervaring;
  Bereidheid tot het volgen van (leveranciers) trainingen;
  Een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur motorvoertuigentechniek;
  Een afgeronde opleiding BAT, EBAT of gelijkwaardig met een aantal specialisaties;
  Kennis van moderne elektronica, pneumatiek en hydraulica is een pre;
  Rijbewijs B (eventueel C) en D (of bereid deze te halen);
  Bereidheid om in een rooster te willen werken.

Wat bieden wij
Vrijheid en zelfstandigheid in je functie. Een collegiaal en betrokken team wat voor elkaar klaar staat. Daarnaast bieden wij een goed salaris 
en diverse mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Enthousiast
Ben je enthousiast geworden om aan de slag te gaan als Eerste bedrijfsautotechnicus? Maak dan snel van onderstaande link een kopie en 
kijk gauw voor welke vestigingen  wij op dit moment zoeken! https://werkenbij.connexxion.nl/werkenbijconnexxion/overzicht


