Vil du være en del af Danmarks førende autoglasmontør og have ansvaret for din
egen hverdag. Få en stilling med stor frihed, når du skifter ruder og reparerer stenslag
ude hos kunderne.
Bliv en del af AutoGlasmanden

AutoGlasmanden A/S er en af Danmarks førende reparatører af bilglas. Vi
samarbejder med forskellige forsikringsselskaber, ligesom vi hjælper private og
autoværksteder over hele landet. Hos os får du 30 kollegaer, som alle er professionel
autoglasmontører, og tilsammen dækker vi hele Danmark. Med din servicebil som
base, kører du ud hjemmefra og løser opgaverne.
Området
Vi vil gerne have en montør der bor mellem Aalborg og Randers. Når ordrerne tikker ind på din
telefon, tager du kontakt til kunderne og aftaler hvor og hvornår, du løser opgaven.
Planlæg opgaverne hjemmefra
Du vil få stillet en høj kassebil til rådighed med alt i udstyr til udskiftning af ruder til busser og
lastbiler, da en stor del af dine opgaver bliver med den tunge trafik.
Du skal også være ham, der hjælper dine kollegaer, når de ikke kan følge med samt ved ferie og
sygdom.
Vores forventninger
•
•
•
•

Erfaren håndværkermed hænderne skruet godt sammen
Du er håndværker og har erfaring med at skrue på biler
Service og kvalitet er naturligt for dig, ligesom du hurtigt opbygger relationer med vores
samarbejdspartnere
Endelig nyder du den daglige kontakt til kunderne

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Jan Ludvigsen på 29829191
Send din ansøgning og CV i dag til Jan Ludvigsen på
jan@autoglasmanden.dk
Vi inviterer løbende kandidater til samtale. Tiltrædelse
Er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kadidatet.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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