
Vi søger en dynamisk og udadvendt handelselev til vores 

eftermarkedssafdeling (kundemodtagelse og reservedelslager) hos Højland 

Biler , som besidder gode kompetencer inden for salg, kundeservice og 

personlig betjening. 

Du vil som en del af vores eftermarkedsteam komme til at beskæftige dig med salg og indkøb 

af reservedele og tilbehør. Du vil i gennem uddannelsen opnå kompetencer inden for 

kundebetjening, indkøb, lagerstyring, engros og detailsalg. 

Hvad kan Højland Biler tilbyde? 

Højland Biler tror på langvarige forhold – hvad enten der er tale om langvarige forhold til 

vores kunder, leverandører eller medarbejdere. Hos os tror vi ikke på kortsigtede løsninger.  

Højland Biler er én af områdets største bilhuse. Vi har over de sidste par år gennemgået en 

spændende proces hvor vi er gået fra at være monoforhandler af Peugeot til at være multi 

mærke bilhus hvor vi rummer alle funktioner som et moderne bilhus skal kunne tilbyde.  

Du får derfor mulighed for at arbejde i et moderne bilhus, hvor tilfredsheden af vores kunder 

og medarbejdere vægtes utroligt højt. Hos Højland Biler handler det nemlig ikke kun om 

biler - det handler i høj grad også om mennesker. Vores mission er at skabe langvarige 

forhold til vores kunder, leverandører og medarbejdere. For os handler det om, at Højland 

Biler  

Hvad kan du tilbyde? 

• Har afsluttet EUD/EUX, HHX eller tilsvarende 

• Er motiveret, kan tage fat og udviser ansvar 

• Er fleksibel og har gode samarbejdsevner 

• Kan arbejde i et travlt miljø og samtidig bevare smilet og den positive indstilling 

• Er kunde- og serviceorienteret 

Hos os får du 

• Mulighed for at arbejde i et moderne bilhus. 

• Et spændende job, hvor det kun er dig, der sætter grænsen for din udvikling 

• En interessant, alsidig og spændende uddannelse 

• En uddannelse indenfor en branche med gode muligheder for arbejde efterfølgende. 

• Verdens bedste kollegaer 

Sådan søger du 

Er du overbevist om, at du er den rette, så send os din ansøgning hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte eftermarkedschef Jens 

Østergaard (som for øvrigt selv startede som elev hos Højland Biler) på mail: 

joe@hojlandbiler.dk 

Ansættelsesdato: Efter aftale 
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