
Bilrådgiver
Bil & Co - Toyota Aabenraa

Bliv en del af ”verdens mest værdifulde brand” Toyota!
Brænder du for at gøre en forskel gennem salg og fremragende service? Elsker du biler og 
vigtigst af alt, kontakt med mennesker? Så er du måske vores nye Bilrådgiver i Aabenraa, 
et spændende job med garanti for udfordringer.

Du kommer som Bilrådgiver ved Bil & Co til at arbejde i en virksomhed med højt til loftet, 
frihed under ansvar, og hvor alle bidrager til en teamånd, der gør det sjovt at arbejde.

I din meget udadvendte rolle som bilrådgiver sælger du primært nye og brugte Toyota biler, 
hvor du i dialogen med gæsterne løser deres behov – alt lige fra udstyr til finansiering og 
forsikring. Du kommer i din dagligdag til at arbejde tæt sammen med det resterende 
salgsteam, værksted og reserveafdeling.

Vi har hos Toyota stort fokus på, at du også udvikler dig i dit arbejde som bilrådgiver, og 
derfor sørger vi løbende for træning og uddannelse, så du hele tiden er 112% videns 
opdateret og dermed har alle værktøjer til at rådgive vores gæster bedst muligt.

Hvem er Bil & Co?
Bil & Co er navnet på de fire bilhuse, der ligger i Kolding, Haderslev, Aabenraa og 
Sønderborg. For mange er vi synonym med Toyota og med god grund. 
Bil & Co har i mange år været, og er stadig autoriseret Toyota forhandler og værksted.
Vi er single brand forhandler af Toyota, der som verdens mest beundrede bilmærke (kilde: 
Forbes) dækker hele paletten og er repræsenteret i alle segmenter, både på person som 
varebils området. Vi sælger hybridbiler, elbiler, ja sågar brintbiler, og vi har en klar retning 
for såvel bæredygtighed som social ansvarlighed.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.
• Salg og gæstekontakt i bilhuset og på de digitale platforme.
• Rådgivning, salg af finansiering/forsikringer, samt ekstraudstyr og serviceaftaler.
• Køb/salg og markedsføring af brugte biler.
• Vedligeholdelse af salgsudstillingen.
• Opfølgning på henvendelser, samt opsøgende kontakt til nye og eksisterende gæster.

Du er….
• Energisk, selvstændig og brænder for at skabe resultater – ligesom os!
• Indstillet på en varierende arbejdsdag, der bliver mere og mere digital.
• Struktureret, tillidsvækkende og ekstrem serviceminded.
• En god købmand, som formår at skabe gode resultater og stærke relationer i den daglige 
kontakt med gæster og kolleger.
• Typen der sætter en ære i at yde den bedste rådgivning i branchen.
• Indstillet på at arbejde om søndagen jf. vagtplan.

Din baggrund:
Relevant uddannelse og flair for tal og kalkulationer.



Hvad kan vi tilbyde?
Hos Bil & Co tilbyder vi både fordelagtig pension og fuld sundhedsforsikring efter 
3 måneders ansættelse. Vi tilbyder en attraktiv provisionsbaseret lønpakke, hvor indsats og 
resultater går hånd i hånd. Vi er meget drevet af mål og resultater, inspireret fra sportens 
verden. 

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere, og derfor kan du også forvente sociale 
arrangementer på og uden for arbejdet - begge dele selvfølgelig 100% valgfrit. 
Vi har anonyme medarbejderundersøgelse, så alle har en chance for at komme med deres 
meninger. Du vil blive en del af en virksomhed bestående af 4 afdelinger med i alt 85 
engagerede og passionerede medarbejdere, og hvor vi sætter en ære i, at arbejde på tværs 
af såvel afdelinger som bilhuse. 
Med andre ord, så er et stærkt og engageret team vigtigt for os.

Ønsker du en fremtid i bilbranchen?
Du sender din ansøgning/CV til job@bilogco.dk med titlen ”Bilrådgiver Aabenraa”
Ansøgningsfristen er allerede d. 02/04/23 og opstart vil være hurtigst muligt!

Vi behandler ansøgningerne løbende og under fuld diskretion, så send din ansøgning 
hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til 
Michael Bøgesvang på mbh@bilogco.dk eller +45 2859 5530.


