Tekniker / Mekaniker søges til SEAT & CUPRA i Taastrup
Vil du være en del af Danmarks bedste SEAT & CUPRA forhandler?
Og give os muligheden for at blive det 6 år i træk? Så er du
muligvis vores nye kollega!
Vi søger en dygtig Tekniker / Mekaniker

Jobbet:
Hos Leif Thygesen Biler ApS, Seat i Taastrup er vi et bilhus der drives
med lyst, gejst og ikke mindst kompetente medarbejder. Hos os kan man
mærke, at vi brænder for SEAT & CUPRA, derfor mangler vi en teknisk
faglig profil med den ”rette indstilling”, der kan indgå i den daglige drift, vi
er et team motiverede medarbejder på 5 teknikere, samt to lærlinge.
Kendskab til SEAT, CUPRA, Skoda, VW eller Audi vil være en fordel,
men ikke et krav.

Arbejdsopgaver:
•
•
•
•

Service og mekanisk arbejde
Garantiarbejde
Fejlsøgning
Kontakt til import / kunder / ifb. Diagnose

Arbejdsgiver
Leif Thygesen Biler ApS

Vi forestiller os, at du:
•
•
•
•
•

Er struktureret
Er engageret og fleksibel
Er imødekommende
Er stabil og møder til tiden
Har flair for teknik og forståelse herom

Vandmestervej 38
2630Taastrup
Tlf: 43 52 40 33
https://www.lt-biler.dk

Kontaktperson
Vi tilbyder:
Morten Greiersen, 2090 6520 - 4352
•
•
•

En udfordrerne hverdag i uhøjtideligt miljø.
Et efteruddannelsesprogram, som gør at du løbende følger
udviklingen
Gage som er i overensstemmelse med dine personlige
kvalifikationer, samt pension og sundhedsforskning.

4033

Vigtige datoer
Offentliggjort: 28. juni 2022

Send din ansøgning til Morten Greiersen på mail mg@lt-biler.dk
Alle ansøgninger behandles fortroligt. Ansøgningerne vil blive behandlet
løbende.

Ansøgningsfrist: 15. august 2022
Annonce ID: 18336

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Morten
Greiersen på telefon 20 90 65 20 eller 43 52 40 33
Vi glæder os til at høre fra dig!

Udskrevet den 6. oktober 2022
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Om Leif Thygesen Biler, SEAT & CUPRA Taastrup:
Har siden 1983 været autoriseret forhandler og servicepartner for SEAT
og beskæftiger i dag 18 medarbejdere. Vi blev en af de første CUPRA
forhandlere da CUPRA blev et selvstændig brand for snart 4 år siden. Vi
brænder for SEAT & CUPRA og den bedste kundeoplevelse. Kåret til
årets SEAT forhandler de side 5 år i træk. Se mere på www.lt-biler.dk
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