
Vi søger en reservedelsekspedient 
 

Reservedelsoverblik og teknisk rådgivning 

Du bliver en del af vores reservedelsafdeling, hvor du får 3 kolleger. Her køber I reservedele fra vores 
udenlandske leverandører. I prissætter, sælger og bogfører fakturaerne. I vores butik sælger I også mindre 
maskiner fra  Stiga, Stihl og Honda til professionelle kunder. I sørger for, at lageret altid er fyldt op, så det 
indeholder alt, hvad værkstedet og kunderne kunne få brug for.  

Derudover er det også jer der supporterer mekanikerne og montørerne, og rådgiver kunderne omkring hvilke 
reservedele de har behov for. Her bruger du din tekniske viden, så du altid kan give kunden en kvalificeret 
service og på den måde sikre, at vi har tilfredse og tilbagevendende kunder. Arbejdstiden er kl. 8-16 – 
undtagen fredag, hvor den er kl. 8.00-15.30.  

 

Træd ind i vores frie rammer 

Du bliver en del af en blandet kollegaflok, hvor vi er repræsenteret på hele aldersspektret. Her er 
hjælpsomhed og godt sammenhold i fokus, og i fællesskab skaber vi en behagelig hverdag.  

Hos os får du stor frihed til selv at tilrettelægge din arbejdsdag. Vi fortæller dig ikke hvordan du skal løse 
dine opgaver, men vi tilbyder altid en hjælpende hånd og sparring, hvis du får behov for det. Og så står vi 
selvfølgelig klar med grundig oplæring og glæder os til at byde dig varmt velkommen.  

 

Erfaren profil med teknikforståelsen på plads 

• Du har et par års erfaring fra branchen og har dermed opnået en solid teknisk forståelse 

• Du har kendskab til og er vant til at arbejde i Microsoft NAV-økonomisystem og Office-pakken 

• Du behersker engelsk i skrift og tale, så du kan kommunikere med vores udenlandske leverandører 

 

Som person er du udadvendt og sætter en ære i at give vores kunder en god serviceoplevelse. Dertil er du 
kvalitetsbevidst, selvkørende og klar til at blive en del af vores gode fællesskab.  

 

Lyder det som noget for dig? 

Send din ansøgning og dit CV til Heidi  på Hfo@HAfog.dk hurtigst muligt. Vi inviterer løbende kandidater til 
samtale, så søg allerede i dag.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
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