
 
 

 

Servicerådgivare – Torvalla Bil LCV AB 

Torvalla Bil är ett familjeföretag grundat år 1980 och bedriver vår verksamhet i södra Stockholm. 
Under åren har vi vuxit till 4st verksamhetsbolag med ca: 80st medarbetare med etablering på 3st orter: 
Haninge, Sätra och Värmdö. Under hösten 2018 öppnar vårt 5:e verksamhetsbolag i en helt nybyggd            
Kia-anläggning i Albyberg/Haninge.  
 

Torvalla Bil är idag auktoriserad återförsäljare och verkstad av följande bilmärken: 
Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Fiat, och Jeep. 
 

Torvalla Bil fortsätter växa och söker nu en motiverad servicerådgivare till vår lastbilsverkstad i Haninge. 
Vår lastbilsverkstad, Torvalla Bil LCV ligger i Haninge - 2mil söder om Stockholm.  
 
Verkstaden omfattar 450 kvadrat och har en kapacitet som kan ta emot fordon upp till 62 ton, allt från små 
pickuper till 24 meters ekipage.  
Anläggningen håller en hög servicenivå och utför alla sorters reparationer och specialister på husbilsservice. 
Vi servar och reparerar lätta lastbilar, tunga lastbilar och även andra större entreprenadfordon.  
Mekanikerna på verkstaden är märkesutbildade specialister på Fiat transportbilar, Fiat husbilar, samt Iveco. 
Torvalla LCV AB är medlem i Motorbranschens Riksförbund. 
 

Dina arbetsuppgifter 
Som servicerådgivare arbetar du som spindeln i nätet mellan kund och mekaniker. Arbetsuppgifter är bland 
annat boka in kunder på telefon/ mejl och över disk för service reparationer. Lägga upp arbetsorder, se till att 
bokning förbereds, att reservdelar är förplockade, att arbetsorder är klar för kundens godkännande & 
underskrift. Även stansning av fakturor samt hela kedjan för garantiarbeten. 
 
Din profil 
Vi söker dig som är social och utåtriktad samt gillar att ha kontakt med olika typer av människor. Gillar måna 
bollar i luften, dator vanna, goda språkkunskaper i svenska och engelska, gillar ett högt tempo och har körkort 
B. Har du tidigare arbetat med telefon försäljning eller i bokning/ kundservice är det till fördel men inget krav. 

Ange gärna i din ansökan vilka märken och system du har arbetat med.  
 
Vi erbjuder… 
-Löpande utbildning och utveckling 
-Familjärt företag med högt i tak 
-Bra personalförmåner och fast lön 

 
Team Torvalla Bil LCV AB ska bestå av ett team på 4-5 mekaniker, en servicerådgivare och en arbetsledare. 

 
Ansökan 

Mejla ansökan med CV & personligt brev till jobb@torvallabil.se senast 31 augusti 2018. 

Denna tjänst vill vi tillsätta omgående så intervjuer sker löpande. 

Då det är semestertider har vi ingen möjlighet att svara på telefon så vänligen respektera att mejla eventuella 
frågor så svarar vi på dessa via mejl snarast möjligast. 

 


