
VÆRKSTEDSCHEF SØGES TIL LEIF NIELSEN JENSEN A/S

Har du ambitioner og lyst til at blive en del af en af
Næstveds førende bilforretninger med et årligt salg på ca. 1000 biler, så er muligheden her nu. 

Vi er en privatejet virksomhed, hvor hver 
enkelt af vores 25 medarbejderes arbejds- 
indsats, bidrager til det høje kvalitets-
niveau, vi ønsker at yde vores kunder.                                                                                                                                
Du kommer til at lede og fordele arbejdet på 
vore værksteder i tæt samarbejde med vores 
eftermarkedsteam og vores gulvværkførere.

PERSONPROFIL, 
MED FORVENTNING OM AT DU:

•  Har mindst 5 års ledelseserfaring som 
værkfører i bilbranchen, gerne med er- 
faring fra Hyundai eller VAG-mærke.

•  Har optimal fokus på kvalitet i alle 
arbejdsgange.

•  Er kunde og serviceorienteret, du sætter 
en ære i at opfylde vores værksteds- 

kunders ønske og forventninger til os.

• Motiveres af at etablere og optimere.

• Er effektiv, systematisk og målrettet.

•  Har en åben og konsekvent lederstil, med 
godt humør og engagement. 

•  Arbejder struktureret i alle processer, 
og hele tiden med kunden i centrum.

•  Har en teknisk baggrund således at du 
kan sparre med teknikere og kunder 
omkring tekniske udfordringer

VI TILBYDER ET SPÆNDENDE JOB: 

•  Med masser af udfordringer, under ordne-
de forhold, og med mulighed for at du kan 
sætte dit eget præg på afdelingen.

•  Dygtige, veluddannede og engagerede 
kollegaer.

•  Personlig og faglig udvikling i et bilhus 
med gode kollegaer på tværs af af- 
delingerne.

•  Gode personaleforhold med løn efter 
kvalifikationer.

DINE ARBEJDSOPGAVER, 
HVOR DU SKAL HAVE FOKUS:

•  At lede og motivere afdelingens med- 
arbejdere til hele tiden at yde deres 
bedste.

•  At sikre indfrielse af afdelingens ambitiøse 
mål for kundetilfredshed og kvalitets- 
sikring.

•  At sikre strukturerede og optimale 
arbejdsgange i afdelingen.

• At sikre optimal lønsomhed i afdelingen

ANSØGNING:

Send venligst din ansøgning inkl. CV på: 
adm@leifnielsenjensen.dk

Bemærk at vi vurderer ansøgninger løbende, 
og derfor opfordrer vi dig til at søge stillingen 
hurtigst muligt. Alle henvendelser behandles 
fortroligt.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontak-
te Autoforhandler Kristian Blangsted Petersen 
på telefon 26 21 02 72.
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