
VI SØGER DYGTIGE MEKANIKERE  
– grib telefonen og ring til Kim! 
Vi søger dygtige mekanikere til vores 2 bilhuse. Du kommer til at arbejde både selvstændigt og indgå i teams 
med dine kolleger. Vi sætter pris på du er ihærdig, nysgerrig og har lyst til at udvikle dig. Du har lyst til at 
gøre en forskel. 

Brian Madsen koncernen er forhandler af Peugeot, Citroën og Opel (person-og varebiler) Vi beskæftiger 
mere end 80 medarbejdere og søger både mekanikere og pladesmede til vores 2 afdelinger. 

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. 

Vi har høj arbejdsmoral og masser af drive! Energien er i top og vi har en god stemning og et respekteret 
arbejdsmiljø. 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. 

VI TILBYDER 

• En fuldtidsstilling med en god løn, pensionsordning, sundhedsforsikring og en fælles bonusaftale.  
• Et solidt fællesskab, hvor det er sjovt at gå på arbejde. 
• Et spændende job med masser af faglige udfordringer samt adgang til de nyeste værktøjer og viden.  
• Vores medarbejdere tilbydes videreuddannelse. 

VI FORVENTER - AT DU -  

• Er uddannet mekaniker – gerne med erfaring fra bilmærker som Peugeot, Opel eller Citroën – men 
ikke et krav da vi servicerer mange forskellige bilmærker på vores værksteder. 

• Sætter en ære i at levere kvalitetsbevidst arbejde. 
• Er en teamplayer og trives i et dynamisk miljø med fart over feltet. 
• Har lyst til at gøre en forskel i hverdagen og sætter ordentlighed højt.  

 

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?  

Så skynd dig at sende en mail til Kim Madsen på km@brianmadsen.com eller måske blot give Kim et ring på 
5858 0858. Vi har rigtig travlt og ansætter løbende og kan godt bruge dig allerede nu. 

Vi glæder os meget 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 Kalundborg og vi arbejder med løsninger til både private og erhverv i hele landet. Er du nysgerrig på 
at vide mere om os? Så læs mere her: www.brianmadsen.com 
Koncernen beskæftiger sig også med motorsport, skiltevirksomhed og bilindretning.  
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