
Vacature Allround fietstechnicus/ -verkoper 

Functieomschrijving 

Al ruim 70 jaar is Lentink Fietsen & Zo een vertrouwd adres in Dieren en omgeving. Met een klein deskundig 

team van deskundige en gemotiveerde medewerkers staan we 5 dagen per week klaar om onze klanten fietsmobiel 

te houden met een hoog serviceniveau. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, zeker in de werkplaats. Wij zijn 

dan ook al jaren dealer van dé grote A-merken Gazelle, Sparta, Batavus en Merida. Hiervan voeren wij een breed 

assortiment fietsen; kinder-, stads- en elektrische fietsen. Maar natuurlijk ook trekking fietsen, mountainbikes en 

(in beperkte mate) racefietsen… 

 Onze hoge en lichte showroom is gevestigd in een voormalige brandweerkazerne en heeft een open werkplaats 

voor direct klantcontact.  

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

 Allround fietstechnicus / -verkoper  

De functie bevat o.a.; het zelfstandig aannemen, uitvoeren en afrekenen van alle voorkomende reparaties en 

onderhoud werkzaamheden aan alle soorten fietsen. Hierbij zul je regelmatig (complexe) storingen aan e-bikes 

moeten zoeken en oplossen. Ook help je in de winkel/showroom als verkoper, heb je goed contact met klanten en 

zorg je er voor dat winkel en werkplaats er representatief uitzien.  

Wij vragen:  

 MBO werk- en denkniveau  

 Affiniteit met techniek en oog voor detail 

 Ervaring als fietstechnicus (min. niveau 2)  

 Kennis van verschillende E-bike systemen, naaf- en derailleurversnellingen  

 Focus op kwaliteit, service en efficiëntie  

 Zelfstandigheid, teamgevoel en collegialiteit 

 Stressbestendigheid en flexibiliteit; veel schakelen tussen sleutelen en te woord staan van klanten  

 Representativiteit, alsmede klant- en service gericht  

Wij bieden:  

 Afwisselend werk in een enthousiast team  

 Mogelijkheden tot ontwikkeling en volgen van cursussen  

 Prettige werksfeer, goed uitgeruste werkplek en prima arbeidsvoorwaarden  

 Salaris volgens CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf  

Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je sollicitatie met CV naar; info@fietsenenzo.com t.a.v. Harold Lentink of 

bel 0313-414491 en vraag naar Harold.  

Fietsen & Zo  

Semmelweisstraat 1-A  

6951 CS Dieren 

 

 

 


