Mekaniker / tekniker søges til Aagesen Biler i Virum
- Bosch Car Service Center
Sætter du en ære i at gøre arbejdet ordentligt første gang?
Er gode kollegaer og et stærkt samarbejde på arbejdspladsen
afgørende for dig?
Kan du levere perfekt service og ordentlig kommunikation til både
kollegaer og kunder hver gang?

Så læs videre her...
Med reference til den værkstedsansvarlige, får du mulighed for at være
med til at løse alle slags opgaver på værkstedet. Du vil være med til at
servicere vores kunder med en bedste kvalitet så vi altid lever op til
deres forventning. Du bliver en del af et engageret og kompetent
værkstedsteam der består af vores servicemindet kollega i
indskrivningen, og et kompetent team på værkstedet.

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Udfordrende og spændende værkstedsarbejde med mange
forskellige bilmærker.
God løn der modsvarer dine kvalifikationer.
Et spændende job med gode udviklingsmuligheder hvis du har
viljen til at tage ansvar.
En arbejdsplads med fokus på teamplay og en god relation
medarbejderne imellem.

Vi forventer:
•
•
•
•
•
•

At du er en dygtig mekaniker med fokus på kvalitet
At du arbejder med kunden i fokus.
At du er en teamplayer som vil deltage i samarbejdet
At du har erfaring med flere forskellige bilmærker
At du er engageret og vil deltage i udviklingen af vores værksted
med ideer og tiltag
Taler og skriver dansk

Tiltrædelse i September måned.
Lyder ovenstående til lige at være dig og er du interesseret i et godt job
hos os så kontakt Christian Aagesen på mail: caa@aagesen-biler.dk
eller tlf. 45 85 05 05.
Send din ansøgning med CV på mail til: caa@aagesen-biler.dk

Arbejdsgiver
Aagesen Biler - Bosch Car Service
Kongevejen 166
2830Virum
Tlf: 45 85 05 05
https://www.aagesen-bosch.dk/

Kontaktperson
Christian Aagesen, 45 85 05 05

Vigtige datoer
Offentliggjort: 13. august 2019
Ansøgningsfrist: 15. september 2019
Annonce ID: 6650

Udskrevet den 21. september 2019
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