Eftermarkedselev | Via Biler Amager Toyota
Via Biler, Amager Toyota søger en nysgerrig og udadvendt eftermarkedselev, som har lyst til og er frisk på et
væld af spændende arbejdsopgaver i vores eftermarkedsafdeling.
Uddannelsen som eftermarkedselev med auto som speciale tager to år og spænder vidt. Du vil i løbet af denne periode
få et indgående kendskab til bilbranchen – lige fra indkøb og salg af reservedele, lageroptimering, plukning af ordrer,
kundeindskrivninger og kundeservice til fakturering, tilbudsafgivning og ikke mindst oplæring i kunsten at drive et
værksted. Vi sørger for, at du får den fornødne viden, og giver dig en bred forståelse for, hvad det vil sige at være ansat
i et moderne bilhus.
Du bliver en del af et stærkt eftermarkedsteam, hvor vi sætter en ære i at yde vores kunder den bedst tænkelige service.
Derfor skal du som person have en glad og positiv tilgang til tingene, og du forstår, at et smil også kan høres i telefonen.
Hvad kan du tilbyde?

Hos os får du:

Du har bestået en grundforløbsprøve og har et

Muligheden for at arbejde i et af branchens

karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de grundfag,

førende bilhuse

der indgår i grundforløbet

Et spændende job hvor det kun er dig, der sætter

Du er mødestabil, motiveret, kan tage fat og

grænsen for din udvikling

udviser ansvar

En interessant, alsidig og spændende uddannelse

Du er fleksibel og har gode samarbejdsevner

En uddannelse inden for en branche med gode

Du kan arbejde i et travlt miljø og samtidig bevare

muligheder for arbejde efterfølgende

smilet og den positive indstilling
Hvad kan Via Biler tilbyde?
Hos Via Biler tror vi på langvarige forhold – hvad enten der er tale om langvarige forhold til vores kunder, leverandører
eller medarbejdere. Vi tror ikke på kortsigtede løsninger.
Du bliver en del af en af branchens førende bilkoncerner, hvor tilfredsheden hos vores kunder og medarbejdere vægtes
utrolig højt. Hos Via Biler handler det nemlig ikke kun om biler – det handler i høj grad også om mennesker. Vores mission
er at skabe langvarige forhold til vores kunder, leverandører og medarbejdere, og det gør vi gennem vores værdier:
Målrettet, umage, glæde og hjælpsomhed. For os handler det om, at Via Biler skal være et godt og udfordrende sted at
arbejde – hver eneste dag!
Ansøgningsfrist er snarest muligt og senest den 31. januar 2021
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning på e-mail til job@viabiler.dk med emnefelt ”Eftermarkedselev Amager
Toyota”. Vi gør opmærksom på, at ansøgninger til dette stillingsopslag behandles løbende, hvorfor stillingen kan blive
besat inden fristens udløb. Tiltrædelse sker efter nærmere aftale. Henvendelser vedrørende stillingen kan ske til
værkstedschef Carsten Lund på telefon 32 46 80 25.

