
BLIV EN DEL AF
’VERDENS MEST VÆRDIFULDE BILBRAND’

VI SØGER EN TEKNIKER & EN 
PLADESMED LÆRLING

 TIL BIL & CO HADERSLEV

Bil & Co – din autoriserede Toyota Forhandler i Syddanmark

Bliv en del af ’Team Bil & Co’, der i Syddanmark består af 80 glade medarbejdere. 
Hos Bil & Co har vi travlt og søger derfor hurtigst muligt både en tekniker lærling og en
pladesmed lærling til vores værksted i Haderslev. Her er både højt til loftet, kort til 
beslutningerne og god værkstedshumor. Så 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 Toyota – ’verdens stærkeste bilbrand’. Du får et spændende job 
med løbende uddannelse hos Toyota, et job med gode udviklingsmuligheder, samt en god 
løn med pensionsordning og sundhedsforsikring.

Om dig (Tekniker lærling):
• Du må meget gerne have lidt teknisk indsigt.
• Du har fokus på kvalitet og ordenssans.
• Du har lyst til udvikling, har gå-på-mod og evnen til at holde dig effektiv.
• Du er fleksibel.
• Du evner at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. 

Om dig (Pladesmed lærling):
• Sætter en ære i godt håndværk.
• Du har gode samarbejdsevner, da du vil indgå i et stærk team. 
(Målet efter endt uddannelse vil være en fast plads i vores afdeling i Haderslev).
• Du har fokus på kvalitet og ordenssans.
• Du har lyst til udvikling, har gå-på-mod og evnen til at holde dig effektiv.
• Du er fleksibel og trives med frihed under ansvar.
• Du evner at arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

Kontakt os:
Send din ansøgning og dit CV til eftermarkedschef Peter Mailand
pm@bilogco.dk - mærk ansøgningen ”Tekniker lærling” eller ”Pladesmed lærling” 
– eller kig gerne ind forbi Bil & Co på Chr. X’s vej 1 C, Haderslev.

Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. Vi holder samtaler løbende 
og lukker rekrutteringen, når de rette er fundet. Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål - kontakt Peter Mailand på tlf. 4032 5533


