Dygtig mekaniker M/K
Har du lyst til at arbejde på et værksted, hvor hverdagen er præget af faste arbejdsopgaver og
hvor der er god holdånd, så er det måske os, der skal være din nye arbejdsgiver.
Vi leder efter en mekaniker M/K, gerne med nogle års erfaring.
Du
- leverer et godt stykke håndværksmæssigt arbejde
- du har et imødekommende væsen
- er engageret og pålidelig
- har god ordenssans
- går op i kvalitet og effektivitet
- bidrager positivt til det gode fællesskab på værkstedet og er en teamplayer
- taler dansk eller engelsk
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:
Servicearbejde og reparationsarbejde
Udskiftning af bremsedele
Eftermontering af udstyr så som anhængertræk mv.
Adskillelse og samling af karosseridele
Udskiftning af dæk
Bestilling af reservedele
Opdatering af arbejdskort
Udlæsning og opdatering af service med tester samt registrering af service i div. elektroniske
servicebøger
Sparring med de øvrige kollegaer på vores ”interne” værksted
Vi tilbyder:
En arbejdsplads på et teknisk opgraderet værksted
Mulighed for indflydelse på egen hverdag og arbejdsopgaver
Mulighed for indflydelse på egen arbejdstid
Løn, der afspejler dine kvalifikationer
Et godt arbejdsmiljø i et stærkt team af professionelle kolleger med høj arbejdsmoral
Mulighed for løbende efteruddannelse
Der er ingen ansøgningsfrist, men ansættelsessamtaler holdes løbende.
Du er velkommen til at besøge os, ring evt. for at aftale et tidspunkt med Michael på tlf. 30214442
eller send et par ord om dig selv på mim@sej-biler.dk
S.E.J. Biler i Nørre Snede blev grundlagt i 1938 og har gennem de seneste 5-6 år opbygget en forretning fra
at være et mindre autoværksted til at bilhus med 32 ansatte. Et landsdækkende salg på over 1100 biler
årligt samt en stor ekstern kundekreds på værkstedet. Medarbejderne er fordelt med 17 på
værksted/klargøring og 15 på salg, indkøb og administration. Vi er medlem af AutoMester, Danmarks
største kæde af frie værksteder. Læs mere om os på sej-biler.dk

