Autoforum Middelfart søger

Mekanikker
Hos Autoforum Middelfart har vi brug for en erfaren dedikeret servicetekniker med
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Brænder du for at sikre rettidig levering til kunder? Er du struktureret og vedholdende
over for dine kunder?
Ser du muligheder hvor andre giver op?
Så er du måske vores nye kollega på vores værksted.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og afvekslende opgaver, der kræver høj arbejdsmoral og
evnen til at arbejde og tænke hurtigt og selvstændigt.
Som Teknikker hos Autoforum bliver du en del af et stærkt team,
der sætter det at give kunderne en god og tryg oplevelse øverst på listen.
JOBBET BESTÅR AF

Tekniske problemløsninger på primært PEUGEOT OG CITROEN
Servicering og vedligeholdelse af vores modelprogram indenfor primært PEUGEOT OG CITROEN
Klassisk vedligholdes og reparation af biler.
Selvstændige og afvekslende arbejdsopgaver med back-up fra dygtige kolleger
Intern og ekstern uddannelse indenfor PEUGEOT OG CITROEN
DINE KVALIFIKATIONER

Du er uddannet Mekanikker gerne med erfaring fra PSA gruppens mærker
Du har en god teknisk forståelse
Du er engageret og fleksibel i din arbejdsdag
Du har stor faglig stolthed, høj arbejdsmoral og ordenssans
Du har fokus på effektivitet og kundetilfredshed
Du er i besiddelse af B-kørekort
VI TILBYDER

Udfordrende stilling med mulighed for personlig udvikling og frihed under ansvar
Professionelt og travlt arbejdsklima, blandt nogle af områdets dygtigste kolleger
En virksomhed i sund vækst tæt på motorvejen
Gode produkter og solidt kundegrundlag
Løn i forhold til dine 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 Ronni Pedersen.

