
 

Pladesmed til Bil & Co i Sønderborg 

Bil & Co i Sønderborg – din autoriserede Toyota Forhandler 

 

Hos Bil & Co har vi travlt og søger hurtigst muligt en pladesmed eller en tekniker med flair for opretning til 

vores værkstedsteam. Har du lyst til at arbejde på et stort og moderne værksted, hvor vi lever af at yde 

kvalitetsarbejde og 112% gæstfrihed. Så er du måske den kommende medarbejder hos Bil & Co.

 

Du kommer til at arbejde for ”Verdens stærkeste bilbrand” – Toyota. Vi tilbyder dig et spændende job med 

løbende uddannelse hos Toyota. Du får fantastiske kollegaer, et job med gode udviklingsmuligheder og en 

fast løn med pensionsordning og sundhedsforsikring.   

Har du disse kvalifikationer: 

 En uddannelse som pladesmed eller tekniker 

 Er teknisk velfunderet og ansvarsbevidst 

 Kan arbejde selvstændigt 

 Har fokus på kvalitet, god service og ordenssans 

 Er effektiv, fleksibel og har lyst til kontakt med vores gæster 

Hos Bil & Co er der højt til loftet og kort til beslutningerne. Hele teamet består af 85 ansatte fordelt i 4 

bilhuse i Kolding, Haderslev, Aabenraa & Sønderborg. Læs mere om Bil & Co på www.bilogco.dk eller find 

os på Facebook. 

Din baggrund: 

Uddannelse som pladesmed eller tekniker (med flair for opretning). 

 

Kontakt os: 

Send din ansøgning og dit CV til eftermarkedschef Kent Schrøder ks@bilogco.dk - mærk ansøgningen 

”Pladesmed Sønderborg” – eller kig forbi Bil & Co på Nørrekobbel 5 i Sønderborg. 

 

Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. Vi holder samtaler løbende og lukker 

rekrutteringen, når den rette er fundet, så tøv ikke med at sende din ansøgning. Vi glæder os til at høre fra 

dig! 

Har du spørgsmål - kontakt Kent Schrøder på tlf. 2925 7022

 

Bil & Co består af 4 bilhuse - Haderslev, Aabenraa, Kolding og Sønderborg. Alle bilhuse er autoriseret 

Toyota forhandler og i Kolding er vi også autoriseret Fiat forhandler. Bil & Co er en virksomhed i vækst, og 

det har vi tænkt os at blive ved med! 

 

http://www.bilogco.dk/
mailto:ks@bilogco.dk

