
 

 

 

 

 
 

PEUGEOT SLAGELSE SØGER EN EFTERMARKEDSELEV (Værksted & Reservedele) 

Brian Madsen koncernen er forhandler af Peugeot, Citroën og Opel. Vi beskæftiger mere end 80 medarbejdere og 
søger nu en elev til vores reservedele og værkstedsafdeling i Slagelse. 

Du vil blive en del af et stærkt team, som har vundet priser som Årets Peugeot-forhandler, Årets Erhvervsteam, Årets 
tilbehørsforhandler. Vi har vindermentalitet og sætter ordentlighed meget højt.  

Vores arbejdsmoral er høj og vi har masser af drive og energi! Du får gode kollegaer med mange års erfaring, og vi 
tilbyder dig en grundig og god introduktion til jobbet og vores unikke arbejdskultur. Vi sætter barren højt og vi løfter 
i flok. Vi gør os umage for at give vores kunder en rigtig god oplevelse – hver eneste gang. 

Så har du et stærkt servicegen og brænder du for en karriere indenfor bilbranchen? Så brug dit talent hos os! 

VI TILBYDER 

• En moderne og fremsigtet uddannelse, der løber over to år og veksler mellem oplæring i vores store bilhus 
og skoleophold udelukkende med elever fra elever fra autobranchen på Mommark. Du vil gennem 
uddannelsen komme omkring både indskrivningen og reservedelslageret i virksomheden og vil dermed opnå 
en samlet forståelse for hele servicemarkedet i en moderne virksomhed inden for bilbranchen. 

• Et stærkt team, der står klar til at oplære dig i værksted & reservedeles daglige arbejde: Modtagelse af 
kunder på værkstedet, fremskaffelse og plukning af reservedele, salg af tilbehør m.m. 

• Masser af spændende faglige udfordringer 
• En bred kontaktflade med mange forskellige mennesker 
• Mulighed for at udvikle dig fagligt, menneskeligt og forfølge dine karrieredrømme 

VI FORVENTER, AT DU 

• Har gennemført HHX, HH, STX eller anden gymnasial uddannelse 
• Er smilende, åben, udadvendt, god fysik og har humoristisk sans 
• Er en teamplayer og trives i et dynamisk miljø med ’fart over feltet’ 
• Sætter en ære i at levere kvalitetsarbejde og har lyst til at blive specialist indenfor dit felt 
• Har flair for IT 

Lyder det som noget for dig?  

Send straks din ansøgning til pk@brianmadsen.com eller ring til Ulrik Hansen på 58580858.  
Ansøgningsfristen er 1. maj 2021.  Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

Brianmadsen.com står bag nogle af Danmarks mest populære bilmærker. Vi forhandler Peugeot, Citroen og Opel. Koncernen har afdelinger i 
Slagelse & Ringsted og vi arbejder med løsninger til både private og erhverv i hele landet. Koncernen beskæftiger sig også med motorsport, 

skiltevirksomhed og bilindretning. Er du nysgerrig på at vide mere om os?  Så læs mere her: www.brianmadsen.com 
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