Weekendhjælpere | Via Biler Volvo i Vallensbæk
Grundet markant øget aktivitet søger vi lige nu 2-3 udadvendte og smilende weekend-/salgsmedhjælpere til vores
Volvo-bilhus i Vallensbæk. Vi tilbyder et sjovt og afvekslende job i et dynamisk og professionelt salgsteam, hvor
stemningen er god, og hvor alle gør sit for at yde en fantastisk kundeservice.
Arbejdstiden vil typisk ligge hver anden weekend - både lørdag og søndag. Derudover vil der efter aftale være
eftermiddagsvagter hverdage samt Åbent Hus-arrangementer ca. 6-8 gange om året.

Du får følgende opgaver:

Du har følgende kvalifikationer:

Byde vores kunder velkommen med et smil

Du er minimum 18 år og har gyldigt kørekort

Lave køresedler

Du kan lide at tale med mennesker

Finde biler frem til prøvekørsel

Du er pligtopfyldende og klar til at tage
ansvar for dine opgaver

Køre biler på plads inden lukketid og holde
orden på pladsen i løbet af dagen
Tage imod kunder efter endt prøvetur og
sikre, at kunderne ikke forlader butikken
uden at have talt med en bilrådgiver - fx
ved at byde på kaffe

Du har gå-på-mod og er klar til at tage
fat
Du har interesse for biler
Du er praktisk anlagt

Forefaldende arbejde inkl. vask, støvsugning
og evt. tankning af biler
Oprydning i salgslokalet
Deltage i Åbent Hus-arrangementer

Hvem er vi hos Via Biler?
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 får muligheden for at arbejde i en af branchens førende bilkoncerner, hvor tilfredsheden hos vores kunder og
medarbejdere vægtes utrolig højt. 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. juli 2021
Du søger stillingen på job@viabiler.dk med emnefelt ”Weekendhjælper Vallensbæk”. Vi gør opmærksom på, at
samtalerholdes løbende, og at stillingerne kan være besat inden ansøgningsfristen. Tiltrædelse sker efter nærmere
aftale. Henvendelser vedrørendestillingen kan ske til René Fitzwilliams på telefon 73 70 80 12.

