Auto Care AS er markedsleder innen bilpleie i Norge, og er importør for merkevarer som Turtle Wax, WD-40,
STP og WunderBaum m.fl. Vi er også en betydelig aktør i bilvaskmarkedet, og er importør av de tyske, velkjente og
solide bilvaskmaskinene fra Christ. Vi leverer også annet utstyr som f.eks. selvvaskanlegg, støvsugere,
høytrykksspylere for proff-markedet samt kvalitetskjemi fra Turtle Wax.
Vi er i dag 30 ansatte, og har både kontor og lager på Frogner i Sørum kommune. En praktisk plassering midt mellom
hovedflyplass og hovedstad. Auto Care er en del av Seab gruppen.

Vi søker Servicetekniker i Midt-Norge






Arbeidsoppgaver:
Service og vedlikehold av Bilvaskmaskiner (rollover- maskiner) og kjemidoseringssystemer.
Service og vedlikehold av selvvaskanlegg og annet utstyr levert fra oss.
Reparasjon/feilsøking på maskiner og utstyr.
Bistå ved montering og demontering av maskiner og utstyr ved behov.
Kunne foreta enklere opplæring og rådgivning hos våre kunder.

Kvalifikasjoner:
 Vi ønsker at du fortrinnsvis er en dreven og erfaren servicetekniker som har jobbet «ute».
 Grunnleggende PLS kunnskaper.
 Utdannelse/fagbrev eller god erfaring som Automatiker, Bilmekaniker, Elektriker (gruppe L),
industrimekaniker.
 Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig.








Dine personlige egenskaper:
Selvstendig, strukturert og systematisk.
Evner og trives med å skape gode relasjoner med kunder og leverandører.
Du er samarbeidsvillig med godt humør.
Du kan arbeide selvstendig men også i team.
Løsningsorientert.
Det å levere et arbeid med kvalitet og innenfor avtalt tidsramme er viktig for deg.
Du har interesse for fagområdet.








Vi kan tilby deg:
Faglig utvikling i et positivt og markedsorientert miljø med fremtidsrettet teknologi.
Gode, ordnede arbeidsforhold.
Uformelt og godt arbeidsmiljø.
Servicebil.
Konkurransedyktige betingelser.
Det må forventes noe reisevirksomhet.

Spørsmål til stillingen kan rettes til, Teknisk sjef Håkon Engell på tlf. 922 68 712.
Søknader med CV sendes til: marianne.solem@autocare.no
Søknadsfrist: Snarest.
________________________________________________________________________________
Auto Care AS, Lindebergveien 12, N-2016 FROGNER – Org. nr. NO 947 588 648 MVA
Tlf.: (+47) 63 86 82 00 - bilvask@autocare.no – www.autocare.no
1

