Reservdelsman Skadeverkstaden Malmö
Hedbergs Bil är ett familjeägt företag i bilbranschen som grundades 1896 och har sålt Ford
sedan 1926. Vi sätter stort värde på att vårda våra kunder på bästa sätt och är måna om
goda resultat och en bra miljö för alla.
Företaget har fullserviceanläggningar med försäljning, verkstad och reservdelsförsäljning i
Malmö, Helsingborg och Lund. Dessutom driver vi skadeverkstad för plåt och
lackreparationer i Malmö.
Nu söker vi en reservdelsman till vår skadeverkstad på Lundavägen 141, Malmö.
Om rollen
Vi söker en medarbetare till vårt väl inarbetade team.
Hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med reservdelar. Detta innebär att du kommer
att arbeta med beställning, lagerhantering och plockning av reservdelar och tillbehör.
Dessutom ska du kunna vara behjälplig med skadehantering och besiktning av skador
eftersom vi är ett litet team där vi är beroende av att samarbeta.
Tjänsten innebär mycket kontakt med verkstaden, leverantörer och kunder.
Du arbetar med stort fokus på kund och service, och i ditt ansvar ingår att hålla en hög
kvalité.
Din profil
Du har kunskap och intresse av bildelar. En merit är om du har fordonsteknisk utbildning och
tidigare har arbetat med servicearbete. Ett krav är vana av att arbeta med telefon och dator
som redskap, gärna med erfarenhet av affärssystemet Kobra.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är stresstålig, noggrann och har social kompetens.
Du kan prioritera och strävar efter att ge så bra service som möjligt.
God samarbetsförmåga och flexibilitet är andra viktiga egenskaper och har du erfarenhet
skadeverkstadserfarenhet är det ett plus.
B-körkort är ett krav, utöver så skall du behärska det svenska språket både i tal och skrift
och gärna även engelska.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett expansivt företag, goda förtjänstmöjligheter och
självständigt arbete i en region med goda förutsättningar. Tjänsten är heltid och innebär 6
månaders provanställning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Carina Bala, verkstadschef per mail carina.bala@hedbergs.se
Urvalet sker löpande och vi ser fram emot din ansökan så fort som möjligt.
Ansökan skickar du till reservdelsman@hedbergs.se
Välkommen med din ansökan!

