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Om dig
Vi söker dig som trivs att arbete i högt tempo med glada arbetskamrater. Du har jobbat
med liknande arbetsuppgifter tidigare och har god datorvana.

Din profil
Språk
KRAV

Svenska
MERITERANDE

Engelska

Körkort
B

Dina arbetsuppgifter
Vi söker servicerådgivare / kundmottagare till vår anläggning i Upplands Väsby. Nu söker
vi dig som har bra kunskap om bilar , gärna arbetat som tekniker tex. Tjänsten kräver att
du har arbetat med liknande arbete tidigare och är bekväm med att hantera datasystem
samt att ha många bollar i luften. Du kommer att arbeta i ett glatt gäng med sedvanliga
kundmottagaruppgifter, svara i telefon, boka in jobb, skapa arbetsordrar etc. Vi ser gärna
att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Företaget erbjuder Dig det senaste
inom biltekniken, goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill utvecklas i ett växande och
nysatsande företag. Vi satsar på Dig om Du är rätt person för oss!

Övrigt
Om anställningsvillkoren
Vi tillämpar provanställning

Arbetsplats
Åsvägen 10
194 54 UPPLANDS VÄSBY
OM OSS
Turebergs Bilcenter är en del av koncernen Turebergs Bilcenter / Stilbil AB. Vi finns i två
anläggningar i norra Storstockholm, en i Barkarby och en i Upplands Väsby. På
nybilsförsäljningen representerar vi Hyundai, Suzuki och Isuzu. På verkstan representerar
vi även Kia, Subaru och Fiat transport. På anläggningen i Väsby har vi även komplett
skadeverkstad.
www.stilbil.se

Kontaktinformation
Kontaktpersoner
Mikael Jonasson
mikael.jonasson@turebergsbilcenter.se
851005273 08-51005273


Företagets adress
Åsvägen 10
194 61 Upplands Väsby

Postadress
Åsvägen 10
194 54 Upplands Väsby
Sverige

Telefonnummer
0851005200

E-post
info@turebergsbilcenter.se

Sök jobbet senast den 15 juni 2018
Ansökningssätt
ANSÖKNINGSREFERENS

kundmottagare
E-POST

kundmottagare@turebergsbilcenter.se

