
Vil du være en del af vores professionelle værksteds-team hos Peugeot Slagelse?

• Har du erfaring fra et tilsvarende værksted og lyst til at komme videre i en af
bilbranchens spændende virksomheder?

• Har du lyst til en travl hverdag med afvekslende opgaver, der kræver høj arbejdsmoral
og evnen til at arbejde og tænke hurtigt og selvstændigt?

• Kan du se dig selv et sted hvor den faglige stolthed er i top, hvor vi sætter en ære i at
kvaliteten er i orden, og altid ønsker at give vores kunder den bedste oplevelse?

sammen.

VÆRKFØRER/KUNDEANSVARLIG TIL PEUGEOT SLAGELSE

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

PEUGEOT 108 GRIFFE

Den kompakte Peugeot 108 er indbegrebet af elegance. Man falder straks for den lille by-
bils raffinerede silhuet, de dynamiske linjer og smarte detaljer. 108 Griffe giver dig komfort
og luksus udover det sædvanlige som f.eks. lædersæder, læderrat, bakkamera og nøglefri
betjening. Og så endda til en favorabel lav pris!
Kom til premiere hos din forhandler – eller se mere på peugeot.dk

peugeot.dk

A+ 26,3 km/l. CO2 88 g/km. Ekskl. leveringsomk. 3.880 kr. og metallak. Bilen er vist med ekstra-
udstyr. Prisen gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt
trykfejl.

PEUGEOT 108 GRIFFE

LUKSURIØS PERSONLIGHED
Lædersæder • Open & Go (nøglefri betjening og start) • Bakkamera 

Sædevarme • Aircondition • Læderrat • 15” alufælge • 7” touch-skærm 
Mørktonede bagruder • Krom rudelister • Tågeforlygter  ... og meget mere 

114.990 KR.

PEUGEOT 108 GRIFFE
1.0 e-VTi 69 hk 5-dørs

• 26,3 km/l  • Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr.

PEUGEOT RINGSTED
Brian Madsen • Møllevej 2 • 4100 Ringsted
Telefon 57 61 00 70 • www.peugeot.dk/ringsted PEUGEOT SLAGELSE

Brian Madsen • Skovsøviadukten 1 • 4200 Slagelse 
Telefon 58 58 08 58 • www.brianmadsen.com

FOKUS PÅ KUNDEN OG HINANDEN
Hos Peugeot Slagelse har vi et stærkt værkførerteam med engagerede kollegaer. Vores nøgleord 
er troværdighed, loyalitet og et højt energiniveau. Du bliver en del af et miljø, hvor der lægges 
vægt på performance og resultater, men hvor det samtidigt er sjovt at gå på arbejde. 

VI VIL KUN HAVE YDERST TILFREDSE KUNDER
I din meget udadvendte rolle som værkfører/kundemodtager er du den første som møder 
kunden. Din opgave er derfor at rådgive kunderne, tager imod bookinger og daglig fakturering 
af afsluttede arbejdsordre. Alt dette i samarbejde med reservedelsafdelingen, salgsafdelingen 
og værkstedet, hvorfor det er vigtigt at du er en teamplayer. 

KOMMUNIKATION OG LANGVARIGE KUNDERELATIONER
Det er vigtigt, at du brænder for god service og kan kommunikere med mennesker på alle 
niveauer. Det falder dig naturligt at knytte tætte og langvarige kundeforhold og høj kundetil-
fredshed er dit drive. Du kan arbejde detaljeorienteret og kvalitetsbevidst med kundehåndte-
ringssystemer og tal skræmmer dig ikke.

ANSÆTTELSESVILKÅR
Er du den rigtige person, tilbyder vi et spændende og udfordrende job i en spændende 
virksomhed. Vi giver dig en konkurrencedygtig løn baseret på kvalifikationer. Du vil blive del 
af en stærk organisation. Hos Peugeot Slagelse ser vi os selv som et solidt team, der står

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?
Send os en mail med din ansøgning, mrk. ”Værkfører” til km@brianmadsen.com hurtigst muligt.
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Kim Madsen på telefon 58580858. 

Vi glæder os til at høre fra dig!




