VOLVO • RENAULT • DACIA

Eftermarkedselev
til Dahl Pedersen
i Holstebro
Vi søger en eftermarkedselev til vores
afdeling i Holstebro. Er du serviceminded og
elsker tilfredse kunder, så er det måske dig vi
leder efter?
Vi har travlt, og søger derfor en eftermarkedselev til en
handelsuddannelse inden for auto. Som eftermarkedselev får du
en bred og alsidig uddannelse, hvor du både lærer at modtage og
ekspedere kunder, booke arbejde på værkstederne samt bestille,
modtage og finde reservedele og tilbehør.

Det er en spændende elevuddannelse inden
for bilbranchen, hvor du både skal arbejde
med kundemodtagelse, planlægning af
arbejde på værkstederne samt ekspedition
og lagerstyring af reservedele og tilbehør.

Arbejdsopgaver:
Håndtere kundehenvendelser til værkstedet og booke
værkstedstider og udlejningsbiler mv.
Oprette arbejdskort
Modtage kunder og biler, gennemgå arbejdskort
Aflevere biler til kunder og gennemgå faktura
Finde reservedele til arbejdskort
Medvirke til at bestille reservedele
Modtage og registrere bestilte varer
Salgsfremmende aktiviteter
Diverse supportopgaver

Tiltrædelse 15. august 2022

Vi forventer, at du:

Ansøgning:

Du har en ungdomsuddannelse (fx HG2 eller HHX) eller har
måske tidligere gennemført en anden uddannelse. Vi er
fleksible i forhold til din baggrund, så længe du har den rigtige
indstilling og lysten til at lære.
Du er udadvendt, og kan lide at møde mennesker.
Teknisk interesse og lidt viden om biler er en fordel
Du har stærke IT færdigheder
Du kan lide udfordringer, og engagerer dig i dine opgaver
Du er grundig og arbejder struktureret
Du har et godt humør og er en god kollega
Du har kørekort til personbil

Ansøgningsfrist
2. juni 2022

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til værkfører Casper
Nesager Lukshøj på tlf. 96101370 eller reservedelschef Michael
Thomsen på 96101376 mellem kl. 9 og kl. 15 på hverdage.

Vi tilbyder:
Uddannelse som eftermarkedselev med indlagte skoleophold
på Business College Syd.
En spændende og alsidig hverdag i en branche, som pt.
gennemgår en rivende udvikling med grøn omstilling, nye
forretningsmodeller m.v.
Gode kollegaer
Faglig og personlig udvikling

Skriftlig ansøgning med relevante bilag og referencer sendes til
job@dahlpedersen.dk senest den 2. juni 2022, men gerne
tidligere, da vi gennemgår ansøgningerne løbende og tillader os
at besætte stillingen, når vi har fundet den rette ansøger.
Skriv "Eftermarkedselev" i emnefeltet.

Dahl Pedersen er autoriseret Volvo, Renault og Dacia forhandler med afdelinger i Skive, Viborg og Holstebro og mere end 85 medarbejdere.
Læs mere om os, vore værdier og hvad vi tilbyder vore medarbejdere på www.dahlpedersen.dk.
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