Torvalla Bil är ett familjeföretag som startade vår verksamhet som en allbilsverkstad år 1980 och har under
åren vuxit till 4st företag och drygt 90 medarbetare med etablering på flera orter i södra Stockholm:
- Haninge, Albyberg, Värmdö och Sätra.
Torvalla Bil är idag auktoriserad återförsäljare och verkstad av följande bilmärken:
Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Jeep. Fiat och Alfa Romeo
Torvalla Bil växer för varje dag och vi behöver förstärka vårt team inför framtiden.
- Just söker nu fler duktiga och motiverade medarbetare, bli en av oss!

Bilmekaniker/tekniker – Sätra
Arbetsuppgifter:
Ansvara och arbeta med däckaffären under vår och höstsäsong med allt ifrån planering, förberedelse,
hjulinställning och skifte. Arbeta med bilglas samt att utföra enklare servicearbeten samt tillbehörsmontering.
Din profil:
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska
- Allmänt intresse för bilar och teknik.
- Glad och social som gillar att jobba i team.
Krav:
- Fordonsteknisk utbildning
- Körkort B
- 18mån arbetserfarenhet inom bilbranschen
Utbildad i bilglas är ett plus.
Vi erbjuder:
- Löpande utbildning, utveckling och uppföljning.
- Bra personalförmåner och fast lön samt bonusupplägg.
- Familjärt företag med lång erfarenhet och gott renommé i branschen.
- Fokus på personligt, effektivitet, tydlighet och trygghet för både personal och kund.
Om Torvalla Bil Sätra AB
Återförsäljare och auktoriserad serviceverkstad för Mazda, Suzuki och Fiat.
Vår anläggning ligger centralt placerad på murmästarvägen i Sätra längst med E4:an och tillsammans med Smista
Allé på andra sidan motorvägen är detta Sveriges största bildistrikt.
På vår Sätra anläggning jobbar 14st glada och engagerade medarbetare inom försäljning och eftermarknad, varav
eftermarknadsteamet ska bestå av: 1st Servicechef, 2st Servicerådgivare, 1st Reservdelsman & 4st mekaniker.
Ansökan
Skicka ett enkelt CV och ett litet personligt brev till: satra@torvallabil.se
Glöm inte att skriva vilka märken och system du tidigare har arbetat med.
Tjänsten finns tillgänglig omgående

Torvalla Bil Sätra AB
Box 2095
127 02 Skärholmen

Besöksadress
Murmästarvägen 29-31
127 35 Skärholmen
www.torvallabil.se

Telefon/E-post
Växel 08-7075700
E-post satra@torvallabil.se
F-skattesedel finns

Org.nr.
Bankgiro
556608-6673
5129-3843
VAT-nr
556608-667301

