
Henrik Christensen A/S er autoriseret forhandler af Peugeot og Citroën i Vejle samt Peugeot
og Suzuki i Fredericia. Vi beskæftiger i dag 46 dygtige medarbejdere med en klar vision om at være
”Trekantområdets Foretrukne Bilhus”.

Trekantens foretrukne bilhus
www.henrikchristensen.dk

Henrik Christensen A/S søger en erfaren værkfører hurtigst muligt. 
Det er en fordel, hvis du har erfaring med Peugeot og Citroën dog ikke et krav.  
Der er tale om et spændende og alsidigt job med stor kundekontakt.  
Succeskriterierne er primært tilfredse kunder og motiverede medarbejdere

Arbejdsopgaver:
•  Modtagelse og rådgivning af vores kunder i indskrivningen
• Booking og planlægning af arbejde på værkstedet
• Daglig fakturering, ansvar for garantiopgaver og reklamatio-

ner
• Administration af lejebiler
• Samarbejde med teamet i hele huset
Vi anvender Autovision, Planner og Office-pakken.

Din baggrund og erfaring:
• Erfaring med mekanisk værksted
• Erfaring med indskrivning og planlægning
• Erfaring med fakturering
• Erfaren IT-bruger
• Smilende, serviceminded og udadvendt
• Yder en god kundeoplevelse og fokuseret på kundetilfredshed
• Er en Teamplayer 

Du trives i en selvstændig stilling, og du tager ansvar for dine 
opgaver og følger dem til dørs. Du sætter kundetilfredshed højt, 
samtidig er du struktureret og systematisk i din opgaveløsning, 
og du overholder altid deadlines. Endelig er du serviceminded og 
let omgængelig, og du har en positiv indstilling til dit arbejde.

Vi tilbyder:
• En arbejdsplads med ambitiøse mål for såvel kunde- som 

medarbejdertilfredshed
• En arbejdsplads i udvikling, og du kan gøre din indflydelse 

gældende
• En spændende og afvekslende hverdag
• Et team af meget dygtige kolleger
• Løn der modsvarer de ønskede kvalifikationer
• Pension og sundhedsforsikring 

Ansøgning:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte  
Værkstedschef Nicki Aagaard Johansen på tlf. 75823766 eller 
på nj@henrikchristensen.dk, hvortil ansøgning også skal sendes. 

Vi holder løbende samtaler og ansætter, så snart den rigtige er 
fundet, så skynd dig at kontakte os. 


