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Torvalla Bil Värmdö söker en servicerådgivare till vårt härliga Team 

 
Torvalla Bil är ett familjeföretag med drygt 40års erfarenhet i bilbranschen.  
Under åren har vi vuxit till en koncern med dryga 110 medarbetare och en etablering på fyra orter i 
södra Stockholm: Albyberg, Haninge, Sätra och Värmdö. 
 
Vi fortsätter att växa och söker nu en till servicerådgivare till vår serviceverkstad på Värmdö. 
Tillsammans med två andra kollegor kommer du vara en del av företagets ansikte utåt. 
Under 2021 kommer vi att utföra en omfattande utbyggnad av serviceanläggningen.  
 
Värmdö är auktoriserade för varumärkena: Kia, Subaru och Jeep. 
 
 
Arbetstiderna för tjänsten 
Alternativ 1: 
Mån – Tor: 12:30 – 21:30  
Fredag ledig 
 
Alternativ 2: 
Mån – Tor: 12:30 – 19:30  
Fredag 12:30 – 18:00 
 
 
 
Rollen 
Som servicerådgivare är du den personen på företaget som ansvarar för kontakten med verkstadens 
kunder genom hela processen. Så om du trivs med att träffa kunder och ge service i världsklass är detta 
ett jobb för dig. 
 
Du bidrar med service, stöd och vägledning som får kunden att känna sig säker och professionellt 
bemött genom hela kontakten med oss som verkstad. 
 
Du bokar och planerar jobb till mekanikerna, tar emot- och lämnar ut bilar, upprättar kostnadskalkyler 
och vägleder kunder i tekniska frågor. 
 
Du hanterar även telefon, garantifrågor samt fakturering. Tillsammans med dina kollegor och din sociala 
förmåga, ser du till att kunden får ett proffsigt bemötande och en trygg relation till oss. 
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Vem är du? 
Likt oss andra är du en prestigelös kollega som gillar att hjälpas åt och ha kul på jobbet. 
 
För att matcha rollen har du tidigare erfarenhet från en kundorienterad roll inom service, meriterande 
om du har arbetat som servicerådgivare på en auktoriserad märkesverkstad. 
Viktigaste för rollen är att du är service- och kvalitetsmedveten samt är en positiv och social person som 
tycker om att arbeta i ett högt tempo, när det är mycket att göra och har lätt att hantera olika typer av 
kunder. 
 
Du är kommunikativ och har god datorvana samt har lätt att lära dig nya program.  
Du har lätt för att skapa en relation med kunden och hantera olika typer av situationer. 
 
 
 
Vi erbjuder 
För oss som arbetsgivare är det viktigt att vara en attraktiv och positiv arbetsplats som utvecklas och 
drivs genom våra fyra kärnvärden:  
Tydlighet | Trygghet | Effektivitet | Personligt 
Vi har ett tätt arbete ihop med alla avdelningar från VD/Ledning till bilförsäljningen och eftermarknaden 
då nyckeln till ett välmående företag och arbetsplats enligt oss är transparens genom hela ledet. 
Vi erbjuder dig en viktig, social och varierad roll i ett stabilt familjeföretag där vi behandlar alla lika. Du 
kommer att arbeta både självständigt och i grupp där vi hjälper varandra.  
 
Du kommer att arbeta och utbildas löpande på en auktoriserad märkesverkstad där Kia som är ett av 
Sveriges största bilmärken likaså är merparten av våra kunder. 
 
 
Ansökan 
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. 
Tillträdesdag: Snarast enligt överenskommelse. 
Tjänsten är heltid. Provanställning 6 månader tillämpas. 
 
Skicka ett enkelt CV och ett litet personligt brev till: jimmy.suneson@torvallabil.se 
Glöm inte att skriva vilka märken och system du tidigare har arbetat med. 
 


