Kan du reparere denne bil…?

Sølvsten Biler A/s søger en
frisk og udadvendt
medarbejder til vores
pladeværksted.
Er du en frisk og dygtig medarbejder,
som har hænderne skruet ordentligt på?
Kan du tænke dig et godt job i en travl
hverdag med vores fire stærke brands
VW, Audi, Skoda og Seat? - så er det
måske lige dig, vi mangler til vores team
på pladeværkstedet.
Jobbet:
• Dine arbejdsopgaver vil være reparation og genopbygning af havarerede
biler og taksering af skader i samarbejde med taksator.
• Du kommer til at indgå i et velfungerende team, som på karrosseridelen
består af tre karrosserismede og
en lærling.
• Der vil være meget fokus på kvalitet,
kunde- og medarbejdertilfredshed.
Vi forventer at:
• Du har god erfaring med autobranchen og gerne mærkekendskab
• Du er yderst ansvarsbevist og prioriterer et meget højt kvalitetsniveau
• Du kan arbejde selvstændigt, effektivt,
er målrettet og har styr på dine
opgaver

• Du besidder en stor ordenssans, både
personligt og arbejdsmæssigt
• Du har fuldt fokus på kundetilfredshed.
Kun yderst tilfreds er godt nok.
• Du kan gennemføre en god faglig
dialog med kunden
• Du er rigtig god til at arbejde i teams
og er absolut fleksibel, især i belastede
perioder
• Du har kørekort
Vi kan tilbyde dig:
• En moderne arbejdsplads med 70
gode kolleger og høj faglig stolthed
- og snart i helt nye omgivelser
• En plads i et godt team af dygtige
håndværkere
• Et job fyldt med faglig udfordring
Ansøgning
Send din ansøgning med foto og CV
til bk@soelvsten.dk senest den 10. juni
2017. Vi ønsker stillingen besat hurtigst
muligt og vil derfor løbende invitere til
jobsamtale.
Du kan se flere oplysninger om
virksomheden på www.soelvsten.dk.
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget
velkommen til at kontakte servicechef
Michael Mortensen på tlf. 8929 2032
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