Bilsagkyndig søges til vores afdelinger i Syd- og Vestjylland
Til Danmarks største og førende virksomhed inden for bilsyn søger
vi lige nu flere dygtige bilsagkyndige til vores synshaller Esbjerg /
Varde / Bramming / Rødding området.
Om du er uddannet kategori 3 eller 4, er ikke afgørende. Det afgørende
er, at du brænder for dit arbejde som bilsagkyndig, sætter en ære i at
yde en ekstraordinær service og er selvkørende.
Du har både mulighed for at arbejde i ”egen” synshal, eller at arbejde i
en synshal med andre kollegaer, hvor du sammen med dine kollegaer
skiftes til at åbne og lukke.
Der er tale om et job, hvor du er ansvarlig for, alt lige fra syn af køretøjer
til, at synshallen fremstår indbydende og vores kunder føler sig
velkommen og godt til pas.
Der vil være en del sparring med dine kollegaer, på tværs af
afdelingerne, med din teamkoordinator, regionschef og vores tekniske
afdeling, som også er ansvarlig for intern uddannelse.
Vi lægger stor vægt på, at du er mødestabil, ansvarlig, har overblik og
kan arbejde selvstændigt. At du altid har det gode humør med på job, og
brænder for at yde en ekstraordinær service for vores kunder.
Vi er meget stolte af, at vi 5. år i træk har vundet prisen, som bedste
synsvirksomhed kåret af vores kunder. En stor årsag til det, er vores
dygtige bilsagkyndige, der hverdag har fingeren på pulsen, og formår at
gå den ekstra meter for vores kunder når det kræves.

Arbejdsgiver
Applus Danmark
Avedøreholmen 94
2650Hvidovre
https://www.applusbilsyn.dk/

Du vil få reference direkte til Regionschefen, hvor driften af
synshallen planlægges i tæt samarbejde.

Kontaktperson
Jan Kammersgaard, 40 81 02 63

Vi forventer, at du:

Vigtige datoer
•
•
•
•
•
•

Har gyldigt kørekort
Er uddannet enten kat. 3 eller 4
Tager "ejerskab" over synshallen og er god til, at få kunderne til at
føle sig som noget særligt
Være fortrolig med Office pakken og kunne lide at arbejde i
forskellige IT-systemer
Er selvstændig og selvkørende
Er ansvarlig og altid sætter kundens behov i centrum

Vi kan bl.a. tilbyde:
•
•

Offentliggjort: 1. maj 2020
Ansøgningsfrist: 4. juni 2020
Annonce ID: 11715
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Ordnede ansættelsesforhold, og ansættelse under Industriens
Funktionær Overenskomst
Overarbejdsbetaling
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•
•
•
•
•
•
•
•

Efteruddannelse
God fast månedsløn
Kategoritillæg
En attraktiv stks- og produktbonus
Virksomhedsbetalt sundhedssikring (familien kan også tilmeldes)
Pensionordning fra første dag
Fritvalgslønkonto 5% - stiger 1% hvert år frem til 2023
5 Feriefridage efter 9 måneders anciennitet

Du vil ligeledes blive omfattet af vores lokale aftaler, hvor du bl.a. vil få et
fast kategoritillæg, betaling for eventuel køretid, en attraktiv
bonusordning, kollektiv lønforhandling hvert år om meget andet.
Stillingen er på fuldtid, med opstart hurtigst muligt.
Vi har ikke nogen ansøgningsfrist, men afholder løbende samtaler.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
regionschef Jan Kammersgaard på mobil 40 81 02 63.
Har du lyst til at være en del af vores team, så send ansøgning og CV
via "Send ansøgning" knappen. Skriv gerne i ansøgningen hvilken
afdeling du søger job i.
Send ansøgning
Om Applus Bilsyn
Applus Bilsyn er markedsledende indenfor bilsyn og er en del af den
internationale børsnoteret koncern Applus Services, der beskæftiger
over 23.000 medarbejdere.
Applus Services er i dag en af de største aktører i verden indenfor test,
inspektioner og certificering (TIC).

Læs mere om Applus Bilsyn på www.bilsyn.dk samt Applus på
www.applus.com .
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