VOLVO • RENAULT • DACIA

Renault / Dacia
mekaniker til
Dahl Pedersen
i Skive
Vi søger en ny kollega til en stilling som
Renault / Dacia mekaniker hos Dahl
Pedersen i Skive.

Arbejdet omfatter:

Jobbet omfatter alle opgaver på et moderne
værksted, herunder diagnose, service og
reparation af person- og varevogne af
mærket Renault og Dacia.
Tiltrædelse hurtigst muligt

Som en del af vores Renault/Dacia team vil du få forskellige
arbejdsopgaver, som kan være diagnose, service, reparation
og garantiarbejde på biler af mærkerne Renault og Dacia.
Til at udføre dette arbejde har du alt det udstyr, der kræves
af et topmoderne værksted, til rådighed.

Vi forventer, at du:
Du er uddannet mekaniker, gerne fra mærkeværksted
Du har kørekort
Du er ansvarsfuld og selvstændig
Du er holdspiller og kan lide udfordringer og den
tilfredsstillelse, det giver at løse dem
Du har en sund nysgerrighed for biler og teknikken i biler
Du ved, hvordan man bruger en computer, da den er et
vigtigt værktøj for en tekniker i dag
Du er fleksibel og kan arbejde under pres, når der er
travlt
Du har et godt humør og er god til at samarbejde
Du har lyst til løbende at udvikle dig og lære nyt

Vi tilbyder:
Ansøgningsfrist
31 / 5 / 2022

Et spændende og afvekslende job med spændende
produkter og bilmærker i vækst.
Løbende uddannelse via kurser og webtræning hos
importører eller andre udbydere
Gode kolleger
Et godt arbejdsmiljø i et nyt og moderne bilhus
Jobbet er en fuldtidsstilling
Løn efter kvalifikationer

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning med referencer sendes til os på
job@dahlpedersen.dk senest 31/5 2022, men gerne før.
Da vi søger en mekaniker med tiltrædelse hurtigst muligt,
kan vi ikke love, at stillingen er ledig indtil ansøgningsfrist.
For yderligere oplysninger om jobbet, kan du kontakte
værkfører Peter Schmidt Sandahl på tlf. 96 15 39 27.

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

Viborgvej 2
7800 Skive

Lundvej 1
8800 Viborg

Nybovej 39
7500 Holstebro

dahlpedersen.dk

