
 

Vacature Leerling Fietsmonteur 

 

Functie omschrijving 

Hou jij ervan om met je handen te werken in plaats van de hele dag achter een computerscherm 
te zitten en heb je een passie voor fietsen? Solliciteer dan nu als leerling fietsmonteur bij ’t 
Mannetje Fietstechniek. 

Wat ga je doen? 

Je belangrijkste taak als fietsmonteur is het repareren en onderhouden van de fietsen van onze 
klanten. Dit zijn E-Bikes, maar ook stadsfietsen, transportfietsen, tandems en driewielfietsen. 
Daarnaast maak je nieuwe fietsen 100% rijklaar. En als het nodig is, help je klanten ook bij het 
aannemen van een reparatie. Het is jouw taak dat onze klanten zorgeloos met hun fiets de weg 
op kunnen gaan. 

Natuurlijk doe je dit onder goede begeleiding van onze zeer ervaren fietsmonteurs en 
verkoopadviseurs. Zij leren je graag alle kneepjes van het vak! 

Het is een baan met veel vrijheid en afwisseling waarbij je een grote bijdrage levert aan de 
klanttevredenheid en daardoor aan het succes van ons bedrijf. 

Wat bieden wij jou? 

• Een baan in een gezellig en enthousiast team, met één gezamenlijk motto; Iedereen kan 
fietsen! 

• Je gaat elke dag veel nieuwe dingen leren over de techniek van de (elektrische) fiets. 
• Je mag sleutelen aan diverse A-merken en verschillende soorten revalidatiefietsen. 
• Je leert hoe je een goed (verkoop)gesprek voert met klanten. 
• Een marktconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden. 
• Je mag werken in een moderne werkplaats bij de meest gespecialiseerde fietsenwinkel 

van Nederland. 
• Aantrekkelijke personeelskorting. 
• Een bedrijf met een rijke geschiedenis dat volop in beweging is. 

Wat vragen wij van jou? 

• Jij wil het vak graag onder knie krijgen en bent technisch handig 
• Je bent betrouwbaar, flexibel en je vindt het leuk om in een team te werken en te leren 

van je collega’s. 
• Je volgt een BBL opleiding in de richting van fietstechnicus of een soortgelijke richting, of 

je bent bereid dit te gaan doen. 

Enthousiast? 

Solliciteer dan nu door jouw CV en korte motivatie te mailen naar Erik Smit. 
info@tmannetje.nl 
tel: 023-5407076 
www.tmannetje.nl 
Spaarnwouderstraat 3 
2011AA Haarlem 
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