Pladeværkfører søges til Volkswagen, ŠKODA & Audi Servicepartner i
Horsens
Vores nye pladeværkfører har stor erfaring med skadescenter og
trives både med at uddelegere opgaver på pladeværkstedet og
servicere vores kvalitetsbeviste kunder.
Din faglige stolthed er stor og dit store drive motiverer og inspirerer
medarbejderne på pladeværkstedet som du bliver ansvarlig for. Vores
team på pladeværkstedet består af dygtige pladesmede, hvor vores
største fokus er kvaliteten i arbejdet og den gode kundeservice.
Det er vigtigt for os at du er fleksibel som pladeværkfører og ikke bange
for at tage fat sammen med vores pladesmede, da en del af jobbet vil
være på gulvet sammen med dem. Udover at taksere, fakturere og
servicere kunderne skal du altså også være klar på reparere skaderne
selv når der er brug for det.
Hele huset brænder for et professionelt og positivt arbejdsmiljø, hvor alle
arbejder tæt sammen uanset om man er fra salgsafdelingen,
reservedelslageret eller eftermarkedet. I 2021 flytter hele teamet i nyt
stort bilhus i Horsens - og der flytter du naturligvis med!
Kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Udlært pladesmed.
Erfaring fra lignende stilling
Dygtig til taksering af skader.
Har et stort servicegen.
Er en kompetent og inspirerende leder.

Arbejdsgiver
Autocentralen Horsens
Vejlevej 1
8700Horsens

Profil:
•
•
•
•
•

Du forstår at leve op til kundernes og de enkelte bilmærkers krav
om kvalitet.
Du er udadvendt og smilende.
Du er struktureret og forstår at prioritere opgaverne.
Du er fleksibel og samarbejdsorienteret.
Kvalitetsbevist og grundig.

Vi tilbyder:

https://www.autocentralen.com

Kontaktperson
Finn Hansen, 51 28 26 60

Vigtige datoer
Offentliggjort: 19. maj 2020
Ansøgningsfrist: 14. juni 2020

•
•
•
•
•

Et bilhus i kraftig og sund vækst.
En del af en stor bilkoncern med 400 medarbejdere.
Professionelt arbejdsklima med en uformel omgangstone og
blandt nogle af branchens dygtigste kollegaer.
Suveræne produkter og et solidt kundegrundlag.
Attraktiv løn; der matcher dine kvalifikationer og evner.

Annonce ID: 12914

Udskrevet den 5. juli 2020

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
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Ansøgningsfrist:
Vi kalder løbende til samtale og tillader os at ansætte før tidsfristen
udløber, hvis vi finder den rette kandidat. Har du spørgsmål er du
velkommen til at kontakte servicechef Finn Hansen på 51 28 26 60.

Om Autocentralen A/S
Autocentralen har spredt køreglæde i Kolding siden 1976 og er
autoriseret forhandler og serviceværksted for Volkswagen, Seat,
Hyundai, Citroën, Honda, Nissan og Skoda. Desuden er vi Audi
servicepartner i Kolding, Horsens og Esbjerg og så har vi autoriseret
Opel serviceværksteder i Haderslev og Kolding.
Resultatet er Sydjyllands største bilhus med endnu flere nye og brugte
kvalitetsbiler. Men nu er det ikke kun størrelsen, det handler om.
Ordentlig service, unikke fordele og gode tilbud er selvfølgelig stadig i
centrum. Der er bare endnu mere af det. Det er derfor vi kan sige Mere
end biler. Fordi Autocentralen simpelthen er den forhandler, der kører lidt
længere for at gøre dit billiv meget nemmere. Vi lover ikke ren
køreglæde, men det er tæt på.
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