ERFAREN CITROËN TEKNIKER SØGES

Til vores autoriserede Citroën værksted på Vejlevej 52 i Fredericia, søger vi nu en dygtig
og erfaren Citroën tekniker.
Det daglige arbejde omfatter bl.a.
•
•

Service og reparation af Citroën, Hyundai og fremmedmærker.
Fejlfinding.

Vi tilbyder
•
•

En spændende hverdag i fællesskab med dygtige og motiverede kolleger i et afslappet og uformelt miljø.
Løn efter kvalifikationer.

Vi forventer at
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har minimum 5 års erfaring med Citroën og/eller Peugeot.
Du kan arbejde selvstændigt og er omhyggelig.
Du har et stort drive og trives i en hverdag med speederen i bund.
Du er engageret, smilende og imødekommende over for vores kunder.
Du har kendskab til IT på brugerniveau.
Du er omstillingsparat og en teamplayer.
Du er nysgerrig på nye teknologier, som f.eks. el-biler
Du vil være en del af en arbejdsplads, hvor målsætningen er at have glade og tilfredse kunder. Vi er overbeviste
om, at vi skal have glade medarbejdere for at have glade kunder :-).

Ansøgning og tiltrædelse
•
•

Løn efter kvalifikationer
Ansøgningsfrist: Vi arbejder på at besætte stillingen hurtigst muligt og derfor er der ingen ansøgningsfrist.

Har ovenstående fanget din interesse?

Så send os din ansøgning pr. mail til job@karvil.dk, mærket “Citroën tekniker, Vejlevej 52 Fredericia”. Ved spørgsmål
kan værkstedschef, Kristian Steuch, kontaktes på tlf. 27 53 75 11.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Karvil Biler A/S har syv bilcentre i hhv. Odense SV, Middelfart, Fredericia, Svendborg, Aabenraa (Jes P. Jessen) og forhandler mærkerne Ford,
Mazda, Nissan, Citroën, DS, Mitsubishi, Hyundai og Kia. Kundetilfredshed er kodeordet hos Karvil Biler både i forhold til salg og service.
Medarbejdere hos Karvil Biler har et højt kompetenceniveau, og Karvil Biler ønsker derfor at ansætte de bedste medarbejdere og sikre, at der
er gode muligheder for udvikling og uddannelse.

Karvil Biler A/S
Vejlevej 52 - 7000 Fredericia
T: 75 92 65 00

karvil.dk

