Vi söker en verkstadschef/kundmottagare till vår anläggning i Uddevalla
Som verkstadschef är ditt huvudansvar verkstadens drift. Du ska säkerställa att standarder följs samt utveckla och coacha mekaniker i deras dagliga arbete. Som
verkstadschef ansvarar du även för kundrelationerna. I ditt ansvar ingår att utveckla och driva vår verkstad på ett ekonomiskt strukturerat vis. Det är viktigt att verkstaden
inger stort förtroende hos våra kunder genom att ge utmärkt service och leverans vid avtalad tid.

Exempel på arbetsuppgifter är:
•
•
•
•
•
•

Hantera driften av verkstaden på ett effektivt och lönsamt sätt.
Bygga och utveckla kundrelationer genom att tillhandahålla utmärkt kundservice.
Utveckla och coacha personalen i verkstaden.
Ansvara för att verkstaden hålls ren och välordnad samt att verktyg och maskiner hålls i gott skick.
Öka försäljningen av servicelösningar.
Uppföljning av verkstadens resultat.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Vi söker dig som har relevant teknisk utbildning (minst gymnasienivå) eller dokumenterad erfarenhet av fordonsreparationer och underhåll. Du bör ha tidigare ledarerfarenhet,
erfarenhet som verkstadschef eller verkmästare och gärna arbetslivserfarenhet inom lantbruk/fordonsindustri eller liknande.
Allmänna kunskaper för att lyckas i tjänsten:
Förmågan att arbeta på eget initiativ och under press, ha effektiv tidshantering och kunna hålla deadlines. Du ska kunna ge god kundservice, bygga och hantera såväl
personal som kundrelationer. Du bör ha förmågan att organisera ditt eget och personalens arbete samt ha kunskap om personalhantering. Allmän datorvana, god
problemlösningsförmåga och körkort för tunga fordon är en fördel.

Tillträde och omfattning
Tillträde snarast och tjänsten är företrädesvis 100%

Ansökan och frågor:
Vill du veta mer om tjänsten kontakta VD Urban Lagnéus (urban.lagneus@andresenmaskin.se) 0522-99958
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan, utan skicka denna tillsammans med ditt CV så snart som möjligt.
Mail: urban.lagneus@andresenmaskin.se Post: Andrésen Maskin AB Box 584 451 22 Uddevalla

Säljare – Kompaktlastare Traktorer till Andrésen Maskin AB i Göteborg
Vi söker ytterligare säljare till vår region Stor Göteborg som skall bearbeta mindre industrier, entreprenadfirmor, fastighetsfirmor, golfbanor hästgårdar mm i syfte
att öka vår försäljning av främst kompaktlastare samt mindre traktorer.
Det finns befintligt kundunderlag men främst är tjänsten inriktad på uppsökande aktiv säljverksamhet.

Vi erbjuder
Massey-Ferguson och Avant är två världsledande varumärken och främst deras produkter som du skall arbeta med. Stark support finns på plats av befintlig säljkår
samt från importörerna av dessa varumärken. Du kommer vara placerad på vårt kontor i Göteborg (Backaplan) och ingå i vårt team. Du erbjuds fast grundlön, bonus,
tjänstebil samt övriga gällande förmåner inom koncernen.

Din profil
Vi söker dig med eget driv och hunger. Att vilja sälja skall finnas som en naturlig del i dig. Du måste även hantera kundrelationer och eftervård för att stärka de
långsiktiga kontakterna. Du måste trivas ute på fält och med att jobba självständigt och vara del av aktiviteter och mässor.

Kravprofil
Teknisk kunnig och stort intresse i maskiner
Försäljningserfarenhet av liknande uppdrag är meriterande
Svenska i tal och skrift
B-körkort med utökad behörighet eller E-körkort

Kontakt
För frågor kontakta VD Urban Lagnéus (urban.lagneus@andresenmaskin.se) 0522-99958
Post: Andrésen Maskin AB Box 584 451 22 Uddevalla (Huvudkontor)

Urval sker löpande – Välkommen med er ansökan!
Andrésen Maskin AB har varit aktiva maskinhandlare i västra Sverige sedan 1986 - Vi strävat efter att vara en maskinfirma som erbjuder bra maskinprodukter och professionell
service. Idag är vi etablerade på 3 orter i västra Sverige, Uddevalla, Brålanda och Göteborg. Vårt breda sortiment av lantbruks, skogs, jordbruks- och entreprenadmaskiner gör att vi
har produkter för de flesta behov i branschen.

