
 

 

 

112% Bilrådgiver søges til Bil & Co i Haderslev 

Autoriseret Toyota forhandler 

 

Vi søger en kvalitetsbevidst bilrådgiver til vores afdeling i Haderslev. En person der ønsker at arbejde 

med verdens mest værdifulde bilbrand Toyota, samt salg og køb af brugte biler. 

Du elsker at yde en 112% service over for vores gæster, og du er fortrolig med diverse IT systemer 

inden for bilbranchen. Du har glimt i øjet og begår dig godt i en uformel organisation, hvor tonen er fri, 

og alle giver et nap med. Du er velbevandret i salg af produkter som finansieringer, ekstraudstyr, 

forsikringer og serviceaftaler, så vi kan sikre, at vores gæster får en så tryg og bekymringsfri aftale som 

muligt. Vi arbejder meget digitalt, hvorfor en naturlig tilgang til dette er en forudsætning. 

 

Bilbranchen er i forandring 

Toyota er inde i en rivende udvikling, med et helt nyt og komplet line-up, af både personbiler og varebiler 

op til 3.500 kg. I de næste 5 år, vil vi opleve et væld af nye modeller og ikke mindst drivlinjer, nemlig el, 

brint, plug-in, hybrid og konventionelle motorer. Vi kommer til at opleve gæsternes behov for mobilitet 

forandrer sig, og her skal Bil & Co kunne tilbyde alle de behov, der opstår. Med andre ord er det en 

spændende hverdag, du kan blive en del af. 

Bil & Co’s værdier er; Høj tilgængelighed, Imødekommenhed og Troværdighed. Kan du identificere dig 

med disse, er du på vej mod dit næste job. 

 

Ansøgning & tiltrædelse 

Lønnen består af en attraktiv grundløn og pensionsordning, men også af provision. Vi tror på, at indsats 

og udbytte går hånd i hånd. Alle vore medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring. 

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Salgschef Per Sommermark på ps@bilogco.dk eller på tlf. 

29257135. Send CV og ansøgning til job@bilogco.dk, mrk. den ”Bilrådgiver – Haderslev”. Alle 

ansøgninger bliver naturligvis behandlet med fuld diskretion. Tiltrædelse senest den 1. juni 2021. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  

 

 

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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