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Servicerådgivare Haninge 

Torvalla Bil är auktoriserad återförsäljare av Kia, Suzuki, Fiat, Jeep, Abarth, Mazda och Subaru. Vi har funnits sedan 

1980, är totalt ca 80 medarbetare och är etablerade i Haninge, Sätra och Värmdö. Vi öppnar en ny Kia exklusive 

anläggning september 2018 i Albyberg, Haninges nya motorcenter september 2018.  

 

Vi är ett familjärt företag som tror på en bra och positiv arbetsplats. Vi lägger ner många timmar på utbildning och 

utveckling av vår personal och värderar teamet högt, vi ska bli bäst på det vi gör! 

 

Torvalla Bil fortsätter växa och söker nu fler duktiga servicerådgivare till vår verkstad i Haninge. 

Dina arbetsuppgifter 

Som servicerådgivare är du företagets ansikte utåt. Stort ansvar ligger i att kunden blir väl bemött och 

omhändertagen, du måste se kunden innan kunden ser dig. Servicerådgivaren är även länken mellan kund och 

tekniker där tydlig kommunikation är av otroligt stor vikt, vi måste förstå kunden & kunden måste förstå oss.  

 

Arbetsuppgifter är bland annat att boka in kunder på telefon/ mejl och över disk. Lägga upp arbetsorder, se till att 

bokning förbereds, att reservdelar är förplockade, att arbetsorder är klar för kundens godkännande & underskrift.   

Vem söker vi? 

Vi söker dig som är social och utåtriktad samt gillar att ha kontakt med olika typer av människor. Du gillar att ha 

många bollar i luften, har hög dator vana, goda språkkunskaper i svenska och engelska, gillar ett högt tempo och har 

körkort B.  

 

Har du tidigare arbetat med telefonförsäljning eller i bokning/ kundservice är det till fördel men inget krav. 

Ange gärna i din ansökan vilka märken och system du tidigare har arbetat med.  

Haninge 

Vi söker två servicerådgivare till vår verkstad i Haninge som sedan flyttar med till Albyberg när anläggningen står klar 

under 2018. Haninge-teamet kommer att bestå av fyra servicerådgivare samt ett team på 12 tekniker, när flytten går 

till Albyberg är teamet på två servicerådgivare och fem tekniker. 

Ansökan 

Ange gärna i din ansökan vilka märken och system du har arbetat med. 

Mejla din ansökan eller frågor till jobb@torvallabil.se . 

 

Denna tjänst vill vi tillsätta 1 person omgående så intervjuer sker löpande. 
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