ALT-MULIG-MAND/KVINDE TIL AUTOVÆRKSTED

S.E.J. Biler mangler en handy-mand/KVINDE, der kan klare lidt af hvert, og som har lyst og interesse i
at tage del i stort og småt på et moderne autoværksted, hvor tingene går stærkt.
Vi leder efter en person, som har god energi, lyst til at tage fat, kan få noget fra hånden og være med til
at gøre en positiv forskel.
Baggrund og alder er ikke afgørende, her er det kemi og vilje til at få tingene til at ske, der tæller.
Stillingen er fuldtid, 37 timer om ugen.
Arbejdsopgaver:
- lettere mekanisk arbejde
- dæk og hjulskifte
- ansvarlig for eget lager af hjul, dæk, fælge og andet tilbehør
- assistere øvrige medarbejdere
- kørsel til syn
- ansvarlig for vores kundebiler
- ad hoc opgaver
Ønskede kompetencer/personlige egenskaber:
- Erfaring med dæk/hjulskifte er en fordel men ikke et krav
- Hænderne rigtigt skruet på og gerne lidt mekanisk forståelse.
- Stort drive, effektiv og selvkørende
- Ordenssans og struktureret tilgang til opgaver
- Fleksibel samt kunne bevare overblikket
- It-kundskaber på et rimeligt niveau
- Fysisk stærk og robust
Er det noget for dig eller kender du en, som du tænker er et match, så send/del meget gerne opslaget
.
Kontakt os ved at ringe til vores værkfører Steffen Kjær på 75 77 13 11 eller send en mail til: job@sejbiler.dk

Om S.E.J. Biler
S.E.J. Biler i Nørre Snede blev grundlagt i 1938 og har gennem de seneste år opbygget en forretning
fra at være et mindre autoværksted til et bilhus med ca. 30 ansatte. Et landsdækkende salg på +1000
biler årligt samt en stor ekstern kundekreds på værkstedet. Medarbejderne er fordelt på
værksted/klargøring, salg, indkøb og administration. Vi er medlem af AutoMester E+ Danmarks
største kæde af frie værksteder. Læs mere om os på: sej-biler.dk

