Eftermarkedselev – Nørre Snede
Har du ”benzin i blodet”? – og kan du lide atmosfæren i og omkring et værksted, så hop på bussen og lær af én af de
bedste. EvoBus Danmark A/S i Nørre Snede søger eftermarkedselev.
Som eftermarkedselev hos os bliver du en vigtig spiller på holdet. Og derfor har vi en forventning om, at du kan jonglere med mange bolde i luften, holde hovedet koldt i travle perioder og gøre en forskel i hverdagen med gode indspark og masser af initiativ.
Du skal være med til at sikre at vores kunder får en god kundeoplevelse ved en professionel og serviceminded kundemodtagelse ved indskrivning samt via telefonen. Indkøb og salg af reservedele, lagerstyring, plukning af ordrer, fakturering og afgivelse af tilbud vil blot være andre opgaver i din hverdag.
Mulighederne er mange for at du kan udvikle dine kompetencer i et professionelt og dynamisk miljø, hvor faglighed,
sparring og godt kollegaskab er i højsæde.
Din profil:
 Du har gennemført én af følgende uddannelser
HHX, HTX / STX / HF, EUX, EUD eller HG2
 Du brænder for autobranchen, og er klar på at
lære en masse nyt,
 Du kan engelsk – gerne tysk (ikke et krav)
 Du har flair for IT og kørekort (B)
 Du kan arbejde selvstændigt, har et godt
humør og trives i en travl hverdag

Vi tilbyder:
 En spændende elevplads hos én af busbranchens
stærkeste brands
 Gode udviklingsmuligheder i takt med dine
kompetencer
 En arbejdsplads med en uformel tone og gode
kollegaer
 En lærerig hverdag, hvor ikke to dage er ens
 Evt. buskørekort

Uddannelsesforløbet strækker sig over 2 år med løbende skoleophold på Mommark Business College Syd, kombineret
med den praktiske læring som foregår hos os.
Hvis ovennævnte har vakt din interesse - og du har lyst til en elevplads i uformelle omgivelser, så er du velkommen til
at sende en ansøgning til hr-evobus-dk@daimlertruck.com.
Ønsker du yderligere oplysninger til elevpladsen, er du velkommen til at kontakte Spare Parts Manager Søren Jahn på
tlf. 76 27 03 13.
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EvoBus GmbH er det største europæiske datterselskab af Daimler Truck AG. Med mærkerne Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus og BusStore er virksomheden i dag den førende full-line leverandører på det europæiske busmarked og opererer globalt. EvoBus udvikler hele tiden deres forretning
og kan tilbyde bæredygtige løsninger på fremtidens mobilitetsudfordringer. Som en del af forretningsenheden Daimler Buses er de Europas største
busproducent og en ledende global spiller.

