GLAD – Vi søger værkstedsassistent – til faktura og garanti arbejde
Vi søger en dygtig kollega, der kan indgå i team i vores værksteds administration / backoffice. En af vores
dygtige medarbejder skal tilbage til udfordringerne i Forsvaret og derfor søger vi en ny kollega.
Jobprofil:







Du kommer til at indgå i et team på 6 personer, der i fællesskab sikrer administrationen af alt vores
værkstedsarbejde.
Din rolle bliver primært af administrativ karakter væk fra ”frontlinjen” men du vil også være back-up til
kundeekspedition i travle perioder.
Vi arbejder grundigt med kundetilfredshed og loyalitet. Vi arbejder helhjertet på at give kunden og deres
bil en super service. Vi går meget op i at holde, hvad vi lover og at en ”aftale er en aftale”. Vi sætter en
ære i at bilerne er lavet perfekt til tiden.
Du får tæt kontakt med et hold af kundemodtager, reservedelsfolk, teknikere og lærlinge.
Hvis du ikke kommer fra branchen, vil vi sikre dig den nødvendige uddannelse og træning.

Personprofil:













Du er frem for alt smilende, positiv og imødekommende
Du skal have en god arbejdsmoral og have gode personlige og faglige kvalifikationer
Du skal være ansvarsbevidst og fleksibel og være god til at samarbejde
Du er vandt med at arbejde efter processer.
Du er god til tal og alm. hovedregning
Du er god til at skabe overblik
Du er en der får noget for hånden og får bunkerne væk.
Du er fiks på fingrene omkring IT.
Det er en STOR fordel hvis du kommer fra bilbranchen og en tilsvarende stilling eller fx
regnskabsassistent.
Vi ser helst at du er bosiddende i Vestsjælland
Du skal have kørekort (min. kategori B)
M/K

Arbejdsopgaver:
 Primære opgaver: Fakturering af værkstedsfaktura til private kunder, erhvervskunder og
forsikringsselskaber.
 Garanti håndtering til producenterne (bilfabrikkerne).
 Kulance håndtering.
 Andre administrative opgaver.
 Håndtering af faktura vedr. lejebiler.
 Sekundær back op for kundemodtager, kundebetjening, telefoner, booking.
Vi tilbyder:
 En spændende arbejdsplads med gode muligheder for udvikling
 Du bliver en del af et etableret hold med dygtige kollegaer og god holdånd
 En virksomhed i stor udvikling
 Løbende træning og uddannelse i fagligt stof og kundeservice
 Gode arbejdsvilkår i arbejdsmiljøvenlige omgivelser
 Løn efter kvalifikationer. Pension efter overenskomst samt hospitalsforsikring
 Et job hvor du kommer til at arbejde med nogle af de mest solgte bilmærker i Danmark
 En branche der er i rivende udvikling (elektrificering)
 Et job hvor tiden flyver afsted fordi vi har meget at se til
 Stillingen er fuldtids 37 timer ugentligt

Ansøgning:
Find jobannoncen for denne stilling på www.glad.dk/job for elektronisk ansøgning. Her udfylder du en
forside og vedhæfter din ansøgning og dit cv samt evt. bilag. Ansøg med det samme for vi indkalder løbende
til samtaler og lukker stillingsopslaget, når vi har fundet den rette. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til
at kontakte værkstedschef Troels Christensen på tlf. 50 60 57 02 eller tc@glad.dk.
Læs mere om jobbet og om os på GLAD.DK.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Bilcentret Peer Glad A/S er autoriseret forhandler af Peugeot, Citroën og Ifor Williams erhvervs- og
hestetrailere samt aut. serviceværksted af Jaguar & Land Rover. Vi er 46 medarbejdere, der alle arbejder med
en stærk vision og et stærkt værdisæt.
I 2018 samlede vi vores værksteder, reservedelslagre og indskrivninger under ét tag og har i den forbindelse
udvidet værkstederne med 352 nyopførte kvadratmeter. Vi har netop påbegyndt byggeriet af over 1.100
kvadratmeter showroom til Peugeot og Citröen, kontorer og personalefaciliteter, som skal stå færdigt til
februar 2020.
Vi kan i Bilcentret Peer Glad A/S tilbyde en spændende fremtid. Find mere information om os på www.glad.dk.

