Tekniker / mekaniker søges til Semler Retail Aalborg
Vi mangler en dygtig og engageret tekniker/ mekaniker til vores
værksted med opstart hurtigst muligt.
Vil du være med på holdet og arbejde med nogle af branchens bedste
mærker og nyeste teknologier, så er du måske vores nye kollega.
Bliv en del af et moderne værksted og hjælp vores kunder videre
Hos Semler Retail Aalborg sælger og servicerer vi Volkswagen, ŠKODA
og Audi - biler af højeste kvalitet, og vores faciliteter og udstyr er
selvfølgelig også hentet fra øverste hylde. Der er naturligvis en lift til alle,
adgang til digitale værktøjer, og du har dit eget værktøj. Som del af
landets største bilkoncern vil du få gode ansættelsesforhold samt
mulighed for efteruddannelse.
Du indgår i et team med stor fokus på kvalitet og kundetilfredshed
Vi har et godt og positivt arbejdsmiljø, og du kommer til at indgå i et team
af dygtige teknikere, hvor du vil samarbejde med de øvrige mekanikere,
salgsafdelingen, reservedelslageret samt din servicerådgiver.
Ansvarsfuld med en god fornemmelse for kundens forventninger
Du er uddannet automekaniker og er teknisk velfunderet samt
ansvarsbevidst. Din arbejdstilgang er kendetegnet ved at være
systematisk og struktureret, og du kan arbejde selvstændigt.
Kendskab til Volkswagen, ŠKODA eller Audi vil være en fordel, men ikke
et krav. Hvis du kommer med erfaring fra andre mærker, så sørger vi for
at få opgraderet dine kompetencer og certificeringer.
Vi forventer ligeledes, at du:
•
•
•
•

Er en teamplayer, der har lyst til at blive en del af et moderne
værksted
Sætter en ære i at aflevere et godt stykke arbejde
Er en god kollega og en udpræget holdspiller
Har et godt humør og lyst til at sætte dit præg på forretningens
kultur

Gode udviklingsmuligheder
Hos Semler Retail Aalborg gør vi meget for, at du får mulighed for at
udvikle dig i dit arbejde. Både gennem nye opgaver, men også gennem
videreuddannelse. Individuel uddannelsesplan laves.
Vi tilbyder en god løn, sundhedssikring og andre fordelagtige
medarbejdergoder.

Arbejdsgiver
Semler Retail Aalborg
Ny Kærvej 47
9000Aalborg
https://www.vw-aalborg.dk/

Kontaktperson
Dennis Birkjær, 51 48 09 23

Vigtige datoer
Offentliggjort: 18. november 2020
Ansøgningsfrist: 9. december 2020
Annonce ID: 14189

Udskrevet den 27. januar 2021

Lyder det som noget for dig?
Søg venligst stillingen online ved at klikke på "Send ansøgning"
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nederst på siden.
Ansøgninger gennemgås løbende og håndteres fortroligt.
Tiltrædelse er hurtigst muligt. For yderligere information er du
velkommen til at kontakte servicechef Dennis Birkjær på tlf. 51 48 09 23.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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