
en alsidig arbejdsdag med travlhed og masser af udfordringer
løbende teknisk efteruddannelse
en uformel og uhøjtidelig omgangstone i en flad organisation
løn og pension efter kvalifikationer

Mekaniker til varebiler og små lastbiler
LKJ BILER VEJEN A/S

Har du erfaring med mekanikerarbejde på varebiler og små lastbiler? vil du være en del af et af områdets bedste
mekanikerteams med en uformel jargon, hvor du får en hverdag med god balance mellem arbejde og fritid?

Bliv en del af solidt hold
Hos LKJ Biler Vejen forhandler og servicerer vi 5 kendte bilmærker i samme bilhus. Vi har en flad struktur i
ejerkredsen, som altid er lydhøre overfor gode ideer.

”Hos LKJ Biler Vejen tager vi os af hinanden, har hinandens ryg og performer som et hold. Det er også derfor, at
vi kun måler på hele afdelingen og ikke på den enkelte medarbejder. Folk bidrager med forskellige ting, der får
maskineriet til at køre rundt, og vi værdsætter alle indspark”, siger eftermarkedschef Brian Vingborg Nielsen.

Du får 43 fantastiske kolleger, hvoraf 30 af dem arbejder på lageret og værkstedet, som du bliver en del af.

Reparation af primært varebiler og lastbiler op til 8 tons
Dine arbejdsopgaver vil primært være reparationer af de mindre varebiler og lastbiler, men du kan også få
opgaver som f.eks. at lave:

Service på og reparation af varevognslifte
fejlsøgning generelt
service på person- og varebiler
Rutineret mekaniker
Det vigtigste for os er, at du er en rutineret mekaniker, der kan arbejde selvstændigt, og som har kendskab til
moderne bilers avancerede teknik. Samtidig forventer vi, at du er:

Ansvarsbevidst og kvalitetsbevidst
erfaren, når det kommer til fejlsøgning
serviceminded og har et godt humør –over for både kolleger og kunder
fleksibel – ligesom vi også er det i forhold til din hverdag og ønske om arbejdstider
en god kollega, som har lyst til at være en del af værkstedets sociale liv
Bliv en del af en arbejdsplads med gode forhold
Hos os får du:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte eftermarkedschef Brian Vingborg Nielsen på tlf. 24 82 22 90.
Du kan også sende en kortfattet ansøgning på bn@lkj.dk

Der holdes løbende samtaler, så kontakt os allerede i dag. Tiltrædelse hurtigst muligt.


