Valtec i Gravens søger reservedelsekspedient
Kan du svare ”ja” til nedenstående spørgsmål – så har vi et
spændende job til dig i vores reservedelsteam.





Kan du tænke dig at arbejde med reserve- og servicedele til Valtra og enkelte
anerkendte brands som f.eks Vervaet, Pöttinger, Bogballe og Krampe?
Vil du være en del af et hold Valtra-specialister med ambitioner om at være de bedste?
Har du altid kunden i centrum for dit arbejde?
Er du energisk, positiv af sind og en god kollega, der yder en ekstra indsats i sæsonerne?

Vi tilbyder
• et spændende job i et firma med en dynamisk vækststrategi
• en afvekslende hverdag i et dynamisk miljø, i et meget dygtigt team bestående af nogle af
landets dygtigste reservedelsekspedienter
• faglige udfordringer og personlig udvikling i et arbejdsmiljø med en uhøjtidelig og fri
omgangstone
• løbende efteruddannelse hos vores leverandører
PS! I løbet af næste år bygger vi en helt ny maskinforretning lige uden for Gravens, så du får
topmorderne rammer om dit arbejde

Har du spørgsmål om stillingen er du velkommen til at kontake Jan Garder på telefon 2090 7687.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og evt. CV senest 1. juli via jg@tbs.dk.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
Vi afholder jobsamtaler løbende.

Bramdrupvej 33 · 6040 Egtved
Tlf.: 75 55 42 66
www.valtec.dk
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Vi forventer, at:
• du har erfaring indenfor landbrugsmaskiner. Kendskab til Valtra vil være en fordel, men er
ikke et krav, hvis du er hurtig til at sætte dig ind i nye mærker og systemer
• ord som energisk, serviceminded, løsningsorienteret, initiativrig, stabil, fleksibel, positiv
og teamplayer passer godt på dig
• du er struktureret i dit arbejde, kan arbejde selvstændigt og bevarer overblikket, når det
går stærkt.
• du er fortrolig med administrative IT-systemer og webportaler
• du er god til at kommunikere og kan læse/tale engelsk
• du har kørekort

