
 

112% Bilrådgiver søges til Bil & Co i Kolding 

Autoriseret Toyota & Fiat forhandler 

 

Værdier som 112% gæstfrihed og sublim service er grundlæggende hos Bil & Co. Vi søger en kompetent 

bilrådgiver, der kan mestre dette til vores Toyota forretning i Kolding. Jobbet består både i at sælge nye og 

brugte biler. 

Du lytter mere end du snakker, så du sikrer dig, at du tilbyder vores gæster den rigtige løsning første gang. 

Du gør en dyd ud af, at følge salget til dørs med en 112 % i orden aflevering, og du sikrer dig, at komme 

hele vejen rundt om gæstens behov. 

 

Bilbranchen bliver mere digital 

Du er struktureret og målrettet, da vi arbejder en del med mål og incitamenter. Du elsker fællesskabet og 

de gode kollegiale relationer. Med andre ord er vi en organisation af mennesker, der arbejder med 

mennesker. Det er en klar fordel, hvis du har et par års erfaring i bilbranchen og har et digitalt mind-set. Vi 

arbejder mere og mere digitalt via digitale-leads, AutoDesktop, Dracar og AUTOproff. 

Hos Bil & Co i Kolding er vi et salgsteam på 6 personer, der hver dag arbejder for ovenstående mål. Vi 

trives i et uformelt miljø, hvor sjov og alvor smelter sammen, da vi tror på at en god biloplevelse handler 

om team work. Der er højt til loftet og kort til beslutningerne hos os! 

 

Indsats giver udbytte 

Du tænder på at arbejde med såvel individuelle som fælles mål, og ikke mindst at du belønnes for din 

indsats på de fokuspunkter vi kalder for ”High 5”. Lønnen består af en fast grundløn, men også i høj grad 

af provision, så du skal med andre ord tænde på, at indsats giver udbytte. Jobbet indeholder som 

udgangspunkt weekendarbejde jf. vagtplan. 

Kan du se dig selv i denne stilling og ønsker du, at arbejde med verdens mest værdifulde bilbrand Toyota 

(jf. Forbes), så send din ansøgning/CV til job@bilogco.dk og mærk mailen ”Bilrådgiver Kolding”. Du kommer 

til at referere til vores salgschef Michael Christiansen. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Der afholdes samtaler løbende og vi lukker stillingsopslaget, når vi mener 

at have fundet den rette person. Tiltrædelse er snarest muligt. 

 

Har du spørgsmål så kontakt salgschef Michael Christiansen på tlf. 2940 2499 

 

Bil & Co består af 4 bilhuse i Haderslev, Aabenraa, Kolding og Sønderborg. Vi har et fantastisk team på 80 

dedikerede medarbejdere med mange års erfaring. Bil & Co er en virksomhed i vækst, og det har vi tænkt 

os at blive ved med! 
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