Er du vores nye
MEKANIKER

i Slagelse eller Ringsted?

Vi søger en dygtig mekaniker
Er du uddannet mekaniker, og er du vild med at servicere biler og kunder på højeste niveau? Så brug dit talent hos os.
Lige nu leder vi efter en dygtig mekaniker, der brænder for at levere suveræne kundeoplevelser med høj faglig
performance og stærke resultater.
Du bliver en del af et friskt team i et fagligt inspirerende miljø
Du bliver omgivet af professionelle og engagerede medarbejdere med høj arbejdsmoral og masser af drive.
Energien er i top, og humoren er intakt, selvfølgelig. Derfor kan du se frem til et godt arbejdsmiljø med en
vinderkultur, hvor vi arbejder os til de bedste løsninger og gør os umage for altid at give vores kunder ’lidt ekstra’.
Vi tilbyder
• En fuldtidsstilling med løn baseret på kvalifikationer
• Et solidt fællesskab i et inspirerende miljø, hvor det er sjovt at gå på arbejde
• Et spændende job med masser af faglige udfordringer samt adgang til de nyeste værktøjer
• En bred kontaktflade med mange forskellige mennesker
• Opdateret viden, mulighed for at udvikle dig fagligt og løbende videreuddannelse
Vi forventer, at du
• Er uddannet mekaniker – gerne med erfaring fra bilmærker som Peugeot, Opel eller Citroën
• Sætter en ære i at levere kvalitetsarbejde og stræber efter at blive specialist indenfor dit felt
• Er en teamplayer og trives i et dynamisk miljø med ’fart over feltet’
• Har en stærk vindermentalitet
• Er servicemindet; smilende, åben og udadvendt
Interesseret?
Er du klar til at blive vores nye mekaniker? Så send din ansøgning til km@brianmadsen.com.
Senest 5. maj 2021, ansøgninger behandles løbende. For yderligere information kontakt Kim Madsen på 58580858. Vi
glæder os til at høre fra dig.

Brianmadsen.com står bag nogle af Danmarks mest populære bilmærker – nemlig Peugeot og Opel. Koncernen har afdelinger i
Kalundborg, Ringsted og Slagelse og arbejder med løsninger til privat- og erhvervssegmentet i hele landet.
Er du nysgerrig på at vide mere om os? Så klik her: www.brianmadsen.com

