
KLARGØRINGSMAND 
DINE KVALIFIKATIONER:
•  Klargøring af nye og brugte biler
•  Du har interesse for biler
•  Du er moden, erfaren og har selvdisciplin
• Du har kørekort
•  Du sætter en stor ære i at aflevere kvalitet
•  Du er evt. tidligere mekaniker

KLARGØRINGSMEKANIKER  
DINE KVALIFIKATIONER:
•  Du er uddannet mekaniker
•  Du har flair for teknik
•  Du har kørekort
•  Erfaring med Peugeot/Opel/Citroën - dog ikke et krav
•  Du er struktureret og fleksibel
•  Du er engageret og imødekommende
•  Du har overblik, og er vant til planlægning
•  Du kan lave kosmetisk klargøring af biler i perioder/ferie

VI TILBYDER:
•  En moderne arbejdsplads i konstant udvikling
•  Attraktive arbejdsforhold og en fri og uformel omgangstone
•  Dygtige og engagerede kollegaer
•  Særdeles gode personlige og faglige udviklingsmuligheder
•  Løn efter kvalifikationer
•  Løbende træning og uddannelse – internt og eksternt
•  En succesfuld Peugeot- og Opelforretning

Har ovenstående fanget din interesse, så send os din  
ansøgning pr. e-mail senest d. 21. december 2020,  
mrk. klargøringsmekaniker til Jacob Høyer på mail:  
jaho@vejlebolarsen.dk. Vi holder løbende samtaler,  
og ansætter så snart vi finder de rette kandidater. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 
Vejlebo & Larsen

OM PEUGEOT
Peugeot er et af Danmarks mest populære bilmærker 
og har i 10 år været Danmarks mest købte bil. Når det 
gælder varebiler, har vi Danmarks bredeste program. 
Peugeot-modellerne bakkes op af en stærk importør og 
et professionelt forhandlernet fordelt over hele Danmark. 
Har du lyst til at være en del af et engageret team, der er 
præget af dynamik, vilje og samarbejdsånd, så læs mere 
på peugeot.dk.

OM OPEL
Opel er indbegrebet af tysk kvalitet, holdbarhed, 
teknologi og innovation - og er i dag den tredjestørste 
producent af personbiler i EU. Herhjemme varetages salg 
og service via ca. 50 forretninger og værksteder fordelt 
over hele landet. Læs mere på opel.dk

Mellemvang 1
4300 Holbæk
Tlf. 8888 6700
vejlebolarsen.dk

Peugeot og  
Opel Holbæk 
Vejlebo & Larsen ApS

VEJLEBO & LARSEN HOLBÆK
HAR I LÆNGERE TID HAFT FULD FART PÅ, 
OG RACET FORTSÆTTER...

Derfor søger vi en klargøringsmekaniker og klargøringsmand, der vil være en del af racet.

Hos os er kundetilfredshed og kvalitet i fokus hver dag. Vi tilbyder dig en travl hverdag  
med afvekslende opgaver, der kræver en høj arbejdsmoral og evnen til at arbejde og tænke 
hurtigt og selvstændigt. Du vil naturligvis have sparring og opbakning fra husets team.

SKAL VI VÆRE DINE NYE KOLLEGAER?


