Serviceinriktad verkstadsmekaniker
husbilar/husvagnar - Nygrens Fritid

Kontakt
Olof Nygren
VD
070-674 35 71
Maila mig

Villkor
Anställningsform
Tillsvidare
(provanställning 6 mån)
Arbetstid
Heltid
Vardagar 08:00-17:00
Även helgarbete kan
förekomma
Lönevillkor
Enligt avtal
Placeringsort
Östersund

Ansökan
Sista ansökansdag
2022-04-13

Nygrens Fritid är auktoriserade återförsäljare för KABE och Adria. Vi är just
nu i ett expansivt skede och söker nu ytterligare en verkstadsmekaniker. Är
fordon ditt stora intresse? Är du en noggrann, serviceinriktad,
lösningsorienterad, strukturerad och teknisk person? Då kan du vara den vi
söker!
Vi söker dig som kan hjälpa oss med att se till att våra fordon håller högsta
nivå inför leverans till kund. Våra kunder har höga krav och förväntningar på
produkterna de köper. På Nygrens Fritid försöker vi inte bara leva upp till
våra kunders förväntningar – Vi försöker överträffa dem! Där har du som
verkstadsmekaniker ett stort ansvar att förvalta kundens förtroende åt
företaget. För kunden har servicen efter köpet stor betydelse var han gör sitt
nästa husvagnsinköp. Du som söker skall vara social och kunna ta kunder på
ett bra och trevligt sätt. Tycker du beskrivningen passar in på dig? Då tycker
vi att du ska söka ett stimulerande men också krävande arbete inom den
roligaste av branscher.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del i vårt teknikerteam och du kommer att arbeta både
självständigt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår reparationer och
leveransservice på husbilar och husvagnar av flera olika fabrikat. Tjänsten
som verkstadsmekaniker hos oss innebär fokusering på hög kvalitet
gentemot våra kunder och de verkstadsjobb som vi utför.
Du kommer framförallt att sköta:
• Reparation och service
• Leveransservice mot kund
• Fukt-, gasol- och inbyteskontroller
• Montering av tillbehör
Arbetet omfattar även felsökning, framförallt inom el, gasol och vatten.
El-kunskap, framförallt erfarenhet av 12 volt, är meriterande då det
förekommer överallt i husvagnar och husbilar.
Du kommer att ha dagliga kontakter med våra leverantörer och kunder i vår
butik och via telefon.

Du som söker skall ha god samarbetsförmåga och vara kvalitetsmedveten,
noggrann, lösningsorienterad och motiveras av att stundtals arbeta under
tidspress. Du har gärna tidigare arbetat som verkstadsmekaniker.

Som person är du en driven problemlösare med genuint intresse för fordon
och med ambitionen att utveckla dig själv och din arbetsplats. Du trivs med
att arbeta såväl självständigt men även som en kugge i ett arbetslag. Du är
praktiskt lagd, noggrann, ansvarstagande och din servicenivå är hög.

Kravprofil
•
•
•
•
•
•

B-körkort
Brinner för att ge service till kunder och kollegor
Lösningsorienterad, ansvarstagande och noggrann
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Baskunskaper i engelska
Grundläggande datorkunskap

Meriterande
•
•
•
•
•

Certifikat eller fordonsteknisk utbildning
Körkort för fordon tyngre än 3500 kg (BE)
Verendus affärssystem
Husbils-/husvagnsvana
El-kunskap, framförallt erfarenhet av 12 volt
Erfarenhet och kunskap är värdefullt, men vi värdesätter din personlighet högt och ser
därför alla profiler som intressanta kandidater.

Vi erbjuder
Ett omväxlande och innovativt teamarbete i ett framgångsrikt företag med korta
beslutsvägar där du har möjlighet att påverka ditt eget arbete och företagets utveckling. Vi
värnar om en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter.
Som medarbetare hos oss blir du en i vårt härliga gäng som har roligt på jobbet och jobbar
hårt även när de flesta vill vara lediga, nämligen sommaren. Vi måste finnas tillhands när
våra kunder behöver oss.
Välkommen att visa ditt intresse genom att skicka in ditt CV och personligt brev.
Urval och intervjuer kommer att ske efter påsk.
Nygrens Fritid tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten är en tillsvidare tjänst.

Kontakt och ansökan
Sista ansökningsdag 2022-04-13. Kom ihåg att skriva vad du gör idag och varför du söker
detta jobb. Vi kan komma att be dig lämna referenser. För mer information är du
välkommen att kontakta vår VD Olof Nygren, tfn 070-674 35 71.
Ansökan skickar du till olof@nygrensfritid.se.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Känner du någon som borde se denna annons? Dela gärna!

