
 
 
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  
 

Servicerådgivare – Sätra (Vikariat) 
Nu söker vi ett vikariat som servicerådgivare till vår verkstad i Sätra. 
- Vi söker dig som är serviceinriktad och noggrann med ett gott ordningssinne. 
 

Som servicerådgivare är du en viktig länk i vår serviceprocess för att våra kunder ska uppleva utmärkt service.  
Du kommer att ingå i vårt verkstadsteam och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kundhantering med bokning 
av arbeten på verkstaden, planering och fördelning av inbokat arbete samt utlämning av färdigställda arbeten. 

 

Som servicesäljare har du löpande kontakt med våra tekniker, säljare och reservdelsavdelning. 
 

Vikariatet gäller under perioden 2020.03.01 - 2021.09.30 med möjlighet tillsvidareanställning inom koncernen. 

 
Detta krävs för att passa i rollen som kundmottagare: 

 God svenska i tal och skrift 
 Social 
 Glad & Positiv 
 Punktlig & Ordningsam 

 

Vem är du? 

 Du har stort intresse, vilja och engagemang för ditt arbete. 
 Har erfarenhet av att hantera kundrelationer 
 Du har en god social förmåga och gillar mötet med människor då du kommer ha både interna och 

externa kontakter. 
 Du gillar ordning och reda och ser vad som behöver göras. 
 Du är en van dataanvändare och har lätt att lära och förstå tekniska system. 
 Du tar ansvar för det du utför och gör det på ett kvalitetsmedvetet sätt 

 

Meriterande: 

 Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter ex, reception, kundmottagning mm. 
 Körkort B 

 

Sätra 
Sätra anläggningen består av 14st anställda, varav 9st jobbar med eftermarknad. 
Auktoriserad verkstad: Mazda, Suzuki & Fiat 
Återförsäljare: Mazda, Suzuki & Fiat 
 
Ansökan 
Ange gärna i din ansökan vilka märken och system du har arbetat med. 
Mejla din ansökan eller frågor till markus.johansson@torvallabil.se märk ansökan med ”Servicerådgivare”. 
Till denna tjänst vill vi tillsätta 1 person omgående så intervjuer sker löpande. 


