
Leerling fietsmonteur 

Fietscity Dijkgraaf in Uddel is de laatste jaren sterk gegroeid. Wij zijn daarom op zoek naar een extra 
medewerker. Ben jij een leerling fietsmonteur of ga je binnenkort die opleiding volgen?  Soliciteer dan 
op deze leerzame werkplek. In het begin is het de bedoeling om mee te werken in de fietswerkplaats 
om zoveel mogelijk ervaring op te doen en het fietsvak te leren kennen. Daarna is het ook mogelijk om 
door te groeien en te helpen in de verkoopafdeling en bij de fietsverhuur. Onze open werkplaats staat 
achter in de winkel waardoor er ook direct contact met klanten is.  

LEERLING FIETSMONTEUR 

Standplaats 
Elspeterweg 34 in Uddel 

Functieomschrijving 
Ben jij leerling fietsmonteur of ga je hiervoor in opleiding ? 
Wij zijn op zoek naar een handige, gemotiveerde (leerling) fietsmonteur. Als monteur ben je in de 
eerste plaats verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties. De nadruk op het aangeboden werk in 
onze werkplaats ligt sterk op elektrische fietsen , stadsfietsen en MTB. 
 
Als leerling werk je natuurlijk (nog) niet alleen, maar word je begeleid door de eigenaar Antonie 
Dijkgraaf en fietsmonteur collega Joop de Haan.  Je krijgt daarbij de mogelijkheid en ook de tijd om 
het vak goed te leren kennen.  Wij vinden het dan wel belangrijk dat je gemotiveerd en leergiering 
bent zodat je opgeleid kunt worden tot een volwaardig fietstechnicus. 
 
Zodra je voldoende kennis en ervaring hebt opgedaan mag je als het nodig is ook helpen in de winkel 
met de verkoop van zowel fietsen als accessoires. 
 
Spreekt jou het volgende aan: 
-Onderhoud (elektrische) fietsen 
-Reparatie werkzaamheden 
-Storingen en diagnose werkzaamheden 
-Fietsverhuur uitgifte en inname en onderhoud. 
 
Na voldoende kennis en ervaring: 
-Bijspringen in verkoop van fietsen, onderdelen en accessoires. 

Functie-eisen 
We zoeken iemand die: 
 
Klant- en servicegericht is 
Een vriendelijke houding  heeft 
Leergiering is  en in een klein teamverband wil werken. 
De Nederlandse taal beheerst (in spreken en schrijven) 
Bij voorkeur ook een beetje  Engels en Duits kan spreken. 
 
Bereidheid tot werken op zaterdag , daarvoor een andere dag in de week vrij. 
Daarnaast zal je als leerling nog 1 dag in de week naar school gaan. 

Opleidingsniveau 
Geen vooropleiding / Onbekend 

Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden jou : 
Een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring 
Mogelijkheid en de tijd om jezelf te ontwikkelen 
Mogelijkheid tot het volgen van extra cursussen 
Een professionele werkomgeving 
Zeer afwisselend werk 



Solliciteren? 
Is je belangstelling gewekt voor deze leuke baan? Stuur dan je sollicitatie naar Antonie Dijkgraaf. 
Per mail op dijkgraaf@fietscity.nl of maak direct een afspraak op 0577-401402 voor een vrijblijvend 
gesprek in ons bedrijf. 
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