
VI SØGER EN SERVICERÅDGIVER 
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 en ambitiøs servicerådgiver til vo-
res indskrivning 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:
• Et par års erfaring som mekaniker eller indskriver
• Fokus på kvalitet og ordenssans
• Sætter en ære i at yde fremragende service
• Lyst til udvikling, den digitale verden, løbende uddannelse og kurser
• Effektiv, fleksibel og samarbejdsvillig
• Gå-på-mod og lyst til at lære mere

Dine arbejdsopgaver:
Din hverdag bliver et spændende mix af gæsteservice og rådgivning, samarbejde med kol-
legaer samt fakturering, reservedelsbestilling og reklamationsbehandling.

Kontakt os:
Send din ansøgning og dit CV til eftermarkedschef Peter Mailand 
pm@bilogco.dk - mærk ansøgningen ”Servicerådgiver Haderslev” 

Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. 
Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når den rette kandidat er fundet. 
Vi glæder os til at høre fra dig. Har du spørgsmål - kontakt Peter Mailand på tlf. 40325533

Bil & Co består af 4 bilhuse – Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg og beskæftiger 
80 ansatte. 

Alle bilhuse er autoriseret Toyota forhandler. 
Bil & Co er en virksomhed i vækst, og det har vi tænkt os at blive ved med!


