Teknisk Rådgiver søges til LKJ Biler i Vejen
Som en del af et engageret og dynamisk team søger vi teknisk
rådgiver, eller en teknisk dygtig mekaniker, som deler vores
målsætninger om høj kvalitet og kunden i centrum samtidig med, at
vi har det sjovt og fungerer som et team. Vi er autoriseret
forhandler af Peugeot, Ford, Nissan, Kia og Iveco.

Jobbet:
Vi tilpasser arbejdet efter dine kvalifikationer, men du vil med sikkerhed
komme til at arbejde med servicering og vedligeholdelse af nogle af de
ovenstående mærker. Du vil også med det samme, komme til at lave
tekniske problemløsninger.

Vi tilbyder dig:
•
•
•
•
•
•

Et udfordrende job for den rette mekaniker
Et planlagt uddannelsesforløb ift. hvad du kan i forvejen
Gensidig respekt og frihed under ansvar
En flad og handlekraftig organisation
Opbakning fra ledelse og importør
Lønpakke efter kvalifikationer

Kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Uddannet mekaniker med gode tekniske kompetencer
Fleksibel og serviceminded
En god kollega med godt humør
Omhyggelig og ordentlig
Interesseret i at dygtiggøre dig

Hvis dette lige er jobbet for dig:
Så ring til eftermarkedschef Brian Nielsen på nr. 24 82 22 90 eller send
en mail på bn@lkj.dk
Vi har travlt og hører gerne fra dig snarest.
Lidt om firmaet:
LKJ BILER VEJEN er et privat ejet bilfirma med rødder tilbage til 1924.
Vi er et moderne værksted i Vejen, hvor vi sælger og servicerer hele 5
kendte bilmærker – herunder lastbilmærket Iveco.

Arbejdsgiver
LKJ BILER VEJEN
Dalgas Allé 4-8
6600Vejen
Tlf: 76 96 33 33
https://www.lkj.dk

Kontaktperson
Brian Nielsen, 7696 3327 - 24 82 22 90

Vigtige datoer
Offentliggjort: 7. juni 2021
Ansøgningsfrist: 7. juli 2021
Annonce ID: 15753

Vi er 43 medarbejdere, der passer på hinanden i velfungerende teams.
Vi er kendte for god service og høj kvalitet, hvorfor vi har en stor og fast
kundekreds, der er glade for at komme hos os.
Udskrevet den 14. juni 2021
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