Glad søger pladesmed
En af vores dygtige pladesmede har efter mange års ansættelse valgt at søge nye udfordringer
tættere på hjemmet. Vi søger derfor en uddannet pladesmed, som kan overtage pladsen.
Jobprofil:
Du skal være uddannet pladesmed, du skal sætte en ære i at levere et godt håndværk og du skal have
lyst til at reparere på Peugeot, Citroën, Fiat, Jaguar, Land Rover og andre bilmærker. Du skal kunne
oprette biler og kunne arbejde i stål og aluminium, ligesom du skal være fortrolig med de nyeste
sikkerhedssystemer. Du kommer til at indgå i et lille, men dynamisk team med 3 direkte kolleger på
pladeværkstedet.
Personprofil:










Du er fuldt opdateret på den seneste teknologi i biler og værktøjer
Du skal være i arbejde og have erfaring fra et autoriseret værksted
Du skal have en god arbejdsmoral og have gode personlige og faglige kvalifikationer
Du skal være stabil og have lyst til at arbejde selvstændigt
Du skal være ansvarsbevidst og fleksibel og være god til at samarbejde
Du er kundeorienteret og forstår vigtigheden af service, kvalitet og kundetilfredshed
Du skal kunne yde en ekstra indsats i travle perioder
Vi ser helst at du er bosiddende i Vestsjælland
Du skal have kørekort (min. kategori B) og du skal kunne starte hos os snarest

Vi tilbyder:
 En spændende arbejdsplads med gode muligheder for udvikling
 Arbejde i et bilhus med specialbiler og stor ekspertise i 4x4
 Løbende træning i den sidste nye teknologi og arbejde med det sidste nye udstyr og
specialværktøj
 Gode arbejdsvilkår i arbejdsmiljøvenlige omgivelser
 Gode kolleger og en god holdånd
 Løn efter kvalifikationer. Pension efter overenskomst samt hospitalsforsikring
Ansøgning:
Find jobannoncen for denne stilling på www.glad.dk/job og tryk på linket for elektronisk
ansøgning. Her udfylder du en forside og vedhæfter din ansøgning og dit cv samt evt. bilag.
Ansøgningsfristen er den 24. september 2017. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at
kontakte værkstedschef Troels Christensen på 50 60 57 02 eller tc@glad.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Bilcentret Peer Glad A/S | Slagelsevej 121 | 4400 Kalundborg
Tlf. 59511064 | www.glad.dk | glad@glad.dk
Bilcentret Peer Glad A/S er aut. forhandler af Peugeot, Citroën og Ifor Williams erhvervs- og
hestetrailere samt aut. serviceværksted af Jaguar, Land Rover og Fiat. Med konceptet ”Glad Preowned leasing” importerer vi nyere brugte Land Rover. Mange af bilerne importeres på bestilling
af vores kunder og ud fra deres konkrete ønsker. Vi er 44 medarbejdere, der alle arbejder med en
stærk vision og et stærkt værdisæt. Vi kan i Bilcentret Peer Glad A/S tilbyde en spændende fremtid.
Find mere information om os på www.glad.dk.

