Autoforum Middelfart søger

Lager/Reservedelsekspedient.
Møder du kunderne med et stort smil både morgen og aften? Sætter du en ære i det perfekte resultat
hver gang? Går du altid den ekstra meter for at yde en ekstra ordinær service for kunderne?
Så er det måske dig vi søger.
Autoforum Middelfart søger Reservedels ekspedient til vores eftermarkedsteam. Du vil til dagligt
indgå i et team af dygtige værkførere, erfarne reservedelsmedarbejdere samt teknikere og mekanikere.
Med dig, på vores velassorterede lager forventer vi at du arbejder for en effektiv og planlagt
arbejdsdag, så kunderne og mekanikerne har de bedst mulige arbejdsvilkår og vi dermed kan
leve op til vores kunders forventningen om at komme hurtigt og trygt ud at køre igen.
Vi er i rivende udvikling og det må forventes at der løbende kommer nye arbejdsprocesser.
Vi forventer du er omstillingsparat og er vant til at forholde dig til nye krav og viden fra eksterne
faktorer, som eksempelvis vores importører. Hver dag holder du let gang i kommunikationen med
både kunder, kollegaer og importøren.
LIDT OM JOBBET
En stor del af vores dag består i at servicere vores værksted, skadecenter samt vores
salgsafdeling og vores erhvervs- og private kunder med reservedele og ekstraudstyr
fra Peugeot og Citroen, der vil også være brug for skarpe øjne og gode ideer til at få
skabt et tiltalende tilbehørsområde kunderne kan få inspiration fra, der kommer dagligt
vare som skal udpakkes føres ind på lageret i systemet og sættes på plads.
Vi arbejder i et integreret miljø sammen med vores dygtige
værkførerteam og kan derfor bevare det gode overblik og løse udfordringerne sammen.
LIDT OM OS
Vi prioriterer en god arbejdsdag for vores medarbejdere og sætter en ære i at opretholde og definere
gode meningsfulde rutiner så vi kan levere den bedst mulige service til vores kunder. Dine nye erfarne
kollegaer er teamplayere og investerer gerne deres ressourcer i dig, så du hurtigt vil føle dig godt
klædt på til de nye udfordringer og så du bliver hjemmevant hos os og lærer vores daglige rutiner.
VI FORVENTER, AT DU







Har minimum en 2 årig relevant baggrund inden for lager i autobranchen
Er struktureret, fleksibel, imødekommende og et udpræget ordensmenneske.
Rummer potentiale og er udviklingsorienteret, som er indstillet på at udvikle og uddanne
dig løbende.
Kan bidrage til et godt arbejdsklima, bl.a. med godt humør.
Er i besiddelse af B-kørekort

VI TILBYDER DIG






En spændende og varieret hverdag blandt dygtige og gode kollegaer
Faglig og personlig udvikling
Frihed under ansvar
Et uformelt arbejdsmiljø med ordnede forhold
Pension og Løn efter kvalifikationer

Vi ansætter når vi har den rette kandidat.

Er du den rigtige person, tilbyder vi et spændende og udfordrende job med gode uddannelses- og karrieremuligheder.
Gode lønforhold efter kvalifikationer og arbejdsindsats. Vi afholder løbende samtaler. Har du lyst til at vide mere om jobbet
er du velkommen til at sende en mail til rp@autoforum-middelfart.dk eller kontakte os på Tlf.: 6441 4230 og spørge
efter Lisbeth Hansen eller Ronni Pedersen.

