
VI SØGER EN
MEKANIKERSVEND
Vi søger en erfaren mekanikersvend med tiltrædelse hurtigst mulig. En der 
brænder for faget og som har lyst til at blive en del af et værksted i fremdrift.

Har du lyst til at tage din karriere til næste niveau og arbejde med  bilmærker som eksempelvis BMW, 
Porsche, Mercedes eller Audi? Og er du klar til at udvikle dig fagligt med det nyeste udstyr og 
premium bilmærker?

Det har du mulighed for på vores værksted, da vi er specialister i mange premium bilmærker, og 
samtidig har vi det nyeste udstyr på markedet og orginaletestere til alle de store bilmærker. Vi er 
også el- og hybrid certiferede og er derfor klædt godt på til fremtiden.

Du bliver en del af et stærkt lokalt værksted og af Danmarks første frie  værkstedskæde – os med Den 
Høje Standard.

Kvalifikationer:
- Du er en erfaren mekaniker. Vi forventer ikke at du kan alt, men vigtigst af alt har du lyst til at lære.
- Du er god til at finde og reparere fejl og sætter en ære i et veludført stykke arbejde
- Du skal kunne arbejde selvstændigt og selv tage initiativ
- Du skal kunne lide at have travlt og kan have mange bolde i luften
- Du er ordensmenneske, positiv og har et godt humør.
- Du er klar til at give et ekstra nap med i travle perioder.

Du får mulighed for:

- At arbejde med det nyeste udstyr. Vi har orginaltestere til VAG-gruppen, Porsche, BMW, Audi, 
Mercedes og mange flere. Vi har komplet Hunter dæklinje og undervognslinje og ADAS udstyr.
- MEGET attraktiv løn til den rigtige + overskudsordning og pensionstillæg.
- Godt arbejdsmiljø og et strækt team, der gerne vil lære fra sig.
- At få faglig udvikling med løbende uddannelse.
Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt – vi glæder os til at høre fra dig, så vi kan komme hurtigt videre. Kontakt os 
endelig, hvis du har spørgsmål til stillingen. Ansøgning sendes pr. mail til: Tue Svendsen,Tue Svendsen  på 
tuesvendsen@gmail.com
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