Karrosseritekniker/pladesmed til skadecenter
Ikast Automobiler A/S søger en dygtig karrosseritekniker/pladesmed til at indgå i vores skadecenter og top
professionelle team, som arbejder med nogle af branchens største mærker; Volkswagen, Audi, Skoda Personbiler
samt Volkswagen Erhvervsbiler. Derudover er vi fordelsværksted hvor vi har aftale med de fleste
forsikringsselskaber hvilket gør at vi laver skader på alle mærker.
Hos Ikast Automobiler A/S udbedrer vi skaderne på bilerne hvor kvaliteten har højeste prioritet. Vi har det nyeste
udstyr og teknologier bla. Car-O-Liner Speed bænk, Celette bænk samt org VAS Punktsvejser m.m. Du bliver en
del af et topmoderne skadecenter og velfungerende team, der ligger vægt på høj kvalitet, finish og kundetilfredshed.
Som karrosseritekniker hos os vil du få en alsidig arbejdsdag, hvor dine opgaver varierer fra parkeringsskader,
justering af assistentsystemer til bænkskader, kundekontakt samt kontakt til div. forsikringsselskaber i
samarbejde med nuværende kollega. Du vil på sigt, hvis du er den rette person blive tilbudt at indgå i leder teamet
med ansvar for skadescenteret.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er uddannet karrosseritekniker, pladesmed eller mekaniker og har erfaring fra en lignende stilling
Brænder for faget og dit håndværk
Er yderst ansvarsbevidst og prioriterer et højt kvalitetsniveau
Fuld fokus på opgaverne
Fuld fokus på kundetilfredshed
Kan arbejde selvstændigt og effektivt samt styr på dine opgaver
Strukturer dit arbejde og har en god ordenssans
Fuld fokus på kundetilfredshed
Er god til at samarbejde i teamet

Vi tilbyder en spændende og udfordrende arbejdsdag i et professionelt miljø med stærke bilmærker og dygtige
kollegaer. Du vil indgå i teamet, hvor du kan se frem til et tæt samarbejde og stor vidensdeling på tværs af
afdelingerne. Din arbejdsdag vil være alsidig med mangeartede opgaver og rig mulighed for udvikling da du
løbende vil blive tilbudt videreuddannelse inden for vore mærker og udstyr
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, sundhedsforsikring, mange sociale arrangementer og andre gode
medarbejdergoder herunder frihed under ansvar.
Ansøgning vedlagt CV fremsendes til Dir. Niels Peder Kjærsgaard npk@ikast-automobiler.dk eller Servicechef Leif
Voetmann lv@ikast-automobiler.dk
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af ovennævnte eller se www.ikastautomobiler.dk hvor der findes en del historik om vores over 50 årige lokale virksomhed
Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Volkswagen Service

Skoda Service

Eli Christensensvej 31-35 • 7430 Ikast • tlf. 97152611 • ikast-automobiler.dk

