
Vi søger en af Næstveds bedste værkførere  
 

Har du ambitioner og lyst til at blive en del af holdet hos Hyundai og SEAT i Næstved, med et årligt salg på mere 
end 950 biler, så er muligheden her nu.  

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

 – vi søger: 

 

Værkfører, med forventning om at du: 

• Er kunde og serviceorienteret, der sætter en ære i at opfylde vore mange værkstedskunders ønsker og forventninger til 

os. 

• Kan arbejde i et til tider travlt miljø og samtidig bevare overblikket og humøret 

• Har en relevant uddannelse, gerne med erfaring fra Hyundai, men det er ingen betingelse. 

• Har erfaring fra bilbranchen fra lignende stilling. 

Vi tilbyder et spændende job:  

• Med masser af udfordringer, under ordnede forhold, og med mulighed for at du kan sætte dit eget præg på jobbet. 

• Dygtige, veluddannede og engagerede kollegaer. 

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

• Gode personaleforhold med løn efter kvalifikationer. 

Dine arbejdsopgaver, hvor du skal have fokus: 

• Planlægning for værkstedet – herunder kundekontakt ved modtagelse og aflevering samt eventuelle forespørgsler 

• Reklamationsansvarlig for Hyundai 

• Fakturering  

• Opfølgning på kundetilfredshedsanalyser fra Seat/Hyundai  

• Indgå i lukkevagtordning i indskrivningen 

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt – senest d. 20. januar 2019 

Tiltrædelse hurtigst muligt, vi venter dog meget gerne på den rigtige kandidat.  

Alle ansøgninger behandles naturligvis med fuld fortrolighed. 

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

Har ovenstående stilling fanget din interesse og ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte 

værkstedschef Jørgen Møller eller direktør Kristian Blangsted Petersen på telefon 55723113. 

Vi ser frem til at høre fra dig, så send venligst din ansøgning til:  

adm@leifnielsenjensen.dk 


