
RESERVEDELSCHEF/EFTERMARKEDSCHEF SØGES

RESERVEDELSCHEF/EFTERMARKEDSCHEF 
SØGES TIL HYUNDAI & SEAT I NÆSTVED

Hos Leif Nielsen Jensen A/S er der gang i både 
salget og eftermarkedet. Derfor søger vi snarest 
muligt en kompetent og serviceminded reservedels-
chef/eftermarkedschef, som vil have ansvaret for 
reservedelsafdelingen og sammen med eftermar-
kedet, bestående af 5 personer, opretholde de gode 
relationer og den høje kundetilfredshed.

OM STILLINGEN
• Ansvarsfuld stilling i eftermarkedsteamet.
•  En interessant og spændende fuldtidsstilling hos 

en af Sydsjællands største bilforhandlere.
• En udfordrende og travl hverdag.
• Dygtige og engagerede kolleger.
• Et godt arbejdsmiljø
• Personlig og faglig udvikling
• En afvekslende hverdag

• Efteruddannelse iflg. importørers krav.
• Løn efter kvalifikationer

ARBEJDSOPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER
• Indkøbsansvarlig
• Lagerstyring
• Betjening af kunder på eftermarkedet
• Indskrivning og kundemodtagelse efter behov
• Kvalitetsopfølgning
• Mersalg og opfølgning på kunder
• Ordrehåndtering og fakturering
• Garantibehandling i ferieperioder og lign.
•  Udarbejdelse af tilbehørspakker/tilbud i 

samarbejde med salgsafdelingen
•  Digitale markedsføringskampagner 

via sociale medier

VI FORVENTER, 
AT DU MED DINE KVALIFIKATIONER
• Er kunde- og serviceorienteret
•  Er reservedelsuddannet, gerne med 

erfaring fra kundeindskrivning eller lign.
• Er ansvars- og kvalitetsbevidst
• Har ordenssans
•  Kan arbejde i et travlt miljø og 

samtidig bevare overblikket og smilet
•  Erfaren bruger af IT. Dracar+ 

er en fordel, ikke et krav.
•  Er en teamplayer, og har gode 

samarbejds- og kommunikationsevner
•  Har en fleksibel indstilling til arbejdstider 

i travle perioder

VI TILBYDER
•  En sjov og travl hverdag blandt 25 dygtige, 

passionerede og engagerede kollegaer
•  Oplæring, selvstændige arbejdsopgaver 

og gode udviklingsmuligheder
•  2 bilmærker i stærk fremgang, og et samlet 

bilsalg på små 1000 enheder om året 
- se mere på www.leifnielsenjensen.dk

• Et job med frihed under ansvar

Er jobbet interessant for dig, så send din 
ansøgning og CV til Kristian Blangsted Petersen på 
adm@leifnielsenjensen.dk

Ansøgningsfrist d. 11. oktober 2020.
Vi inviterer løbende kandidater til samtale, og 
afslutter rekrutteringsprocessen, når den rette 
kandidat er fundet. Alle ansøgninger vil naturligvis 
blive behandlet fortroligt.

Kristian Blangsted Petersen
Autoforhandler
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