VI SØGER HANDELSELEV
TIL TITAN LASTVOGNE A/S I HOLBÆK
Vi vil rigtig gerne bidrage til at skabe uddannelsespladser til fremtidige
reservedelsekspedienter, og søger derfor en handelselev til vores filial i Holbæk.

Bliv en del af Titan Lastvogne A/S
Hos Titan Lastvogne A/S er vi autoriseret forhandler af Volvo lastbiler samt autoriseret
servicepartner på Renault vare- og lastbiler .
Fordelt på 4 filialer øst for Storebælt er vi ca. 100 medarbejdere.
I Holbæk har du nu muligheden for at blive kollega med specialister i salg af reservedele
og tilbehør.

Kundekontakt
Som vores nye handelselev bliver du en del af et dynamisk team, med stærkt sammenhold
og godt arbejdsmiljø.
Her lærer du at sælge reservedele og tilbehør til vores kunder, som typisk er vognmænd.
Ud fra kundens behov lærer du at udarbejde tilbud og finde de rigtige komponenter samt
det efterspurgte tilbehør.

Handelsuddannelse med attraktive arbejdstider
Hos os får du en spændende uddannelse, hvor ingen dage er ens. Uddannelsen kan
efterfølgende give dig mange muligheder i autobranchen, inden for salg og eftermarked. I
et miljø med lastvogne lærer du at håndtere alle arbejdsgange i reservedelsafdelingen,
lige fra bestilling og modtagelse af reservedele og tilbehør, til levering til kunden.
Du lærer at indkøbe reservedele fra blandt andet Volvo og Renault, i dialog med dine
nærmeste kollegaer. Der bestilles løbende varer hjem, så vi sikrer en høj servicegrad.
I andre perioder vil der være administrativt arbejde, hvor du håndterer kontering, optælling
af reservedele, udstilling af butik osv.

Du har
•
•
•
•
•

Har gennemført, eller vil i nærmeste fremtid gennemføre, en EUD, EUX, EUV, eller
tilsvarende
Lyst til at yde god service overfor vores kunder
Interessen for og viljen til at lære
Engagement, godt humør og let til smil.
Lysten til at kommunikere med kunder og kollegaer

Du er velkommen til at kontakte Lars Thomsen på 59411426 for yderligere information.
Send din ansøgning med CV senest 17. juni 2022.

Titan Lastvogne A/S beskæftiger ca.110 medarbejdere i 4 filialer fordelt øst for Storebælt.
Se mere på www.titanlastvogne.dk
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Ansøgning mærket ”Handelselev” bedes sendt eller afleveret til:
Titan Lastvogne A/S
Att.: Lars Thomsen
Bødkervej 12
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 10 44
Mail: lars.thomsen@titanlastvogne.dk

Titan Lastvogne A/S beskæftiger ca.110 medarbejdere i 4 filialer fordelt øst for Storebælt.
Se mere på www.titanlastvogne.dk

