Værkfører søges til V Holm Jensen – Opel og Honda på Fyn

Møder du kunderne med et stort smil både morgen og aften? Er du også en teknisk dygtig leder,
der sætter en ære i kvalitet og kundetilfredshed? Så er det måske dig vi søger.
V Holm Jensen søger en teknisk dygtig, engageret og serviceminded værkfører. Du vil til dagligt
referere til værkstedschefen og vil indgå i et team af dygtige og erfarne værkførere og teknikere. Du
vil være hovedansvarlig for uddelegering af arbejde på værkstedet.
Med dig, som værkfører forventer vi at du arbejder for en effektiv og planlagt arbejdsdag, så
teknikerne har de bedst mulige arbejdsvilkår og tekniske sparring, så vi dermed kan leve op til vores
kunders forventninger og høje kvalitetskrav.
Et godt kendskab til f.eks. Dracar/CDK eller Autovision og erfaring med daglig brug af
planlægningsværktøjer, gør det nemt for dig at lære og arbejde efter vores processer.
Vi er i rivende udvikling og det må forventes at der løbende kommer nye arbejdsprocesser. Vi
forventer du er forandringsvillig, og er vant til at forholde dig til nye krav og viden fra eksterne
faktorer, som eksempelvis vore importører.
Arbejdsopgaverne inkluderer blandt andet:
 Hovedansvarlig for uddelegering af arbejde på værkstedet
 Indskrivning og kundemodtagelse
 Booking af værkstedstider
 Ledelse og supervision af teknikerne
 Modtagelse og udlevering af kundebiler
 Udarbejdelse af tilbud til kunder






Dine kvalifikationer:
Erfaring som værkfører fra lignende job
Du er god til at planlægge din og teamets arbejdsdag
Har flair for IT og et solidt kendskab til Dracar/CDK, Autovision eller andet
Ser gerne du har en teknikeruddannelse eller teknisk efteruddannelse på højt niveau, men ikke et
krav






Arbejder selvstændigt og effektivt
Betjener altid vores kunder og kolleger professionelt og venligt
Du trives i et travlt arbejdsmiljø
Du er en dygtig sælger af værkstedsydelser og tilbehør

Vi tilbyder dig:
 En spændende og varieret hverdag blandt dygtige og glade kollegaer
 Faglig og personlig udvikling
 Mulighed for efteruddannelse
 Gode kollegaer på tværs af organisationen
 Et uformelt arbejdsmiljø med ordnede forhold
 Pensionsordning og sundhedsforsikring
Tiltrædelse:
Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. Samtaler bliver afholdt løbende.
Send ansøgning:
Du sender din ansøgning på mail: job@vhj.dk - Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til
værkstedschef Jonas Panvig, mobiltelefon 9363 9966 eller på mail: jp@vhj.dk

