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Stillingen
BCA søger én eller flere nye topmotiverede og selvkørende
medarbejdere til vores opkøbsafdeling. BCA er beliggende i Vejle, men vi
har også et kontor i Glostrup som kan blive din fremtidige arbejdsplads.
Din opgave vil hovedsageligt være at indkøbe biler fra:
nyvognsforhandlere, importørkontakter, finansieringsselskaber,
auktionssider, udlejnings selskaber mfl. Vi indkøber bilerne i både ind og
udland.
Du vil ofte modtage lister i Excel indeholdende mange biler, som alle
skal prissættes af dig og teamet. Bilerne varierer i model, udstyr,
kosmetisk stand etc. og derfor kræver det en del bilviden, at kunne lave
vurderingen med få fejl.
Opfølgning og forhandling er også et vigtigt aspekt for at købe så mange
biler som overhovedet muligt. Vi har ikke noget loft for hvad der kan lade
sig gøre hvilket betyder du har et stort ansvar lige fra din start hos os.
Vi arbejder med mange nye projekter, hvor vi sammen skal drøfte hvilke
af dem som du kan overtage på sigt.

Arbejdsgiver
BCA Bilauktion A/S

Din profil
Vi forventer, at du besidder følgende egenskaber:
•
•
•
•
•
•
•
•

Godt købmandskab
Struktur
Gode IT-kundskaber (god til Excel)
Kendskab til Autobranchen og brugtvognsmarkedet er en fordel
God til at have mange bolde i luften
Passioneret og handlekraftig
Engelsk og tyske sprogkundskaber vil være en fordel
Tidligere erfaring med opkøb af biler i ind- og udland vil være en
fordel, men er ikke et must

Hvad tilbyder vi
•
•
•
•
•

Et super spændende job i en virksomhed med kraftig vækst og
ambitioner
Faglig udvikling i et team med mange bil-eksperter
Mulighed for at sætte eget præg på jobbet – blot vis os nogle
resultater
Løn efter kvalifikationer og markedsniveau
Top moderne arbejdslokaler og flere tusinde biler på vores
compound
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Vi afholder løbende samtaler, hvorfor du hurtigst muligt bedes
indsende din ansøgning og CV.

BCA i Danmark
BCA Bilauktion udbyder et stort udvalg af biler, på vegne af bl.a.
leasingselskaber, nybilsforhandlere, bank/finans, udlejningsselskaber,
flådeejere i en række auktioner, året rundt. Vi har med beliggenhed ud til
E45, afkørsel 59, Vejle Ø, en attraktiv placering der letter adgangen for
kunder og indsættere. Auktionscenteret er taget i anvendelse efteråret
2014 og regnes i dag for Nordeuropas mest moderne bilauktionshus.

BCA i Europa
BCA er markedsleder og Europas største auktionsvirksomhed for
køretøjer, grundlagt i England 1946, hvor hovedkvarteret er i dag.
BCA faciliterer gennem online og fysiske auktioner effektiv bilhandel til
det danske og internationale marked fra 13 lande på vegne af
leasingselskaber, banker, finansieringsselskaber, bilfabrikker, flådeejere,
bilhandlere, udlejningsselskaber og andre.
I 2019 blev der gennem BCA solgt over 1.500.000 biler, hvilket er rekord.
I Europa har vi over 50 auktionscentre i bl.a. Storbritannien, Danmark,
Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig, Spanien, Portugal, Schweiz
og Italien.

Side 2 af 2

