
Vacature: 
 

Monteur / Onderstelmonteur 
 

voor onderhoud en reparatie aan onderstellen van caravans, aanhangers, campers. 
 
Wie is Triorep? 
Triorep is DE onderstelspecialist in Nederland, en daarbuiten, op het gebied van caravan- aanhanger- 
en traileronderstellen. Bijna alles wat er onder een getrokken voertuig voorkomt kunnen wij leveren 
of reviseren. Ook voor Oldtimers zijn wij het adres waar de onderdelen nog besteld of gereviseerd 
kunnen worden. 
Naast de groothandel hebben wij ook een technische werkplaats waar revisie en reparatie aan assen, 
(oploop)remmen, staal- en rubbervering, schokdempers, caravan-camper-trailerchassis worden 
uitgevoerd. 
 
Omschrijving werkzaamheden TR:  
Kom werken als onderstelmonteur bij een uniek bedrijf in Nederland. Wij zijn DE specialist in 
Nederland op het gebied van onderstellen van caravans, aanhangwagens en campers. 
Caravan en Camper bedrijven komen met hun specifieke vragen en problemen naar ons voor een 
oplossing. Onze klanten komen uit heel Europa. 
 
Dit ga je doen: 
Je gaat werken in een klein team. De werkzaamheden variëren tussen een volledige restauratie van 
een chassis tot lagers vervangen.  
Ook is het onderzoeken/oplossen naar de oorzaak van problemen een deel van je taak. Hiervoor 
komt men vanuit heel de Benelux naar ons toe. 
Zomers zul je ook regelmatig assisteren bij het lossen van gestrande caravans, vaak kunnen deze zelf 
niet meer rijden. Hier komt dus ook een stukje creativiteit bij kijken.  
Ook is het onderzoeken naar de oorzaak van problemen een deel van je taak. 
 
Wie ben je: 
We zijn op zoek naar een persoon die al wel bekend is met de techniek van het sleutelen aan 
caravans, aanhangers en campers en zich hierin verder wil/gaat bekwamen. 
Er zit meer techniek in een onderstel dan dat je zou verwachten.   
Je hebt interesse in techniek, sleutelt graag en hebt al enige (of meer) ervaring, dan ben je bij ons 
aan het juiste adres! 
Je bent collegiaal, kan ook goed samen werken ondanks dat je veel zelfstandig werkt. In het 
hoogseizoen moet je goed kunnen schakelen van de ene klus naar de andere en dus stress bestendig 
zijn. 
 
Wat bieden we je: 
We bieden je een zelfstandige functie in een klein team.  
We zijn aangesloten bij de Bovag en werken met de CAO Klein Metaal en Techniek. We hebben 
daardoor goede primaire en secundaire voorwaarden. Salariëring loopt via deze cao en is afhankelijk 
van leeftijd en werkervaring. 
 
Interesse: 
Ben jij de persoon die goed met zijn handen kan werken, interesse heeft in techniek en ook graag 
sleutelt? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.  
Reageren kan via email naar bart@triorep.nl of elly@triorep.nl 
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