
    
Torvalla Bil är ett familjeföretag grundat år 1980 och bedriver vår verksamhet i södra Stockholm.  

Under åren har vi vuxit till 5st verksamhetsbolag med ca 100 medarbetare och etablering på 3st orter: 

Haninge, Sätra och Värmdö.   

  

Torvalla Bil är idag auktoriserad återförsäljare och verkstad av följande bilmärken: 

Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Fiat, och Jeep.  

  

Under hösten 2018 öppnade vi vårt 5:e verksamhetsbolag: En helt ny exklusiv Kia anläggning i Albyberg 

(Haninges nya bilhandelsområde.)  

  

Torvalla Bil växer för varje dag och behöver förstärka vårt team inför framtiden. 

Just söker nu en flera duktiga och motiverade medarbetare, bli en av oss!   

  

Servicerådgivare – Värmdö  
  

Dina arbetsuppgifter  

Som servicerådgivare är man verkstadens representant mot våra kunder med ett stort ansvar för vår både intern 

och extern kommunikation samt kundnöjdhet.  

Arbetsuppgifter består främst av kundkontakt, boka in verkstadsjobb via telefon & internetbokning, 

bokningsförberedelser, skapa/underhålla/färdigställa arbetsorder, involverad i den dagliga planeringen, 

hantering av inlämning & utlämning av bilar m.m.  

  

Din profil  

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

hålla många bollar i luften, bra datorvana, 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 tidigare har arbetat med.   

  

Vi erbjuder  

-Löpande utbildning och utveckling  

-Familjärt företag med högt i tak  

-Bra personalförmåner och fast lön  

  

Värmdö  

Vi söker 1 servicerådgivare till vår anläggning på Värmdö i Mölnviks köpcentrum.  

Värmdö teamet kommer att bestå av 2 duktiga servicerådgivare samt ett team på 5 duktiga mekaniker.  

Auktoriserad verkstad: Kia, Jeep & Subaru. 

Återförsäljare: Kia, Jeep & Subaru. 

  



Ansökan  

 

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

Bifoga en kort presentation om dig och CV. 

Mejla din ansökan eller frågor till jimmy.suneson@torvallabil.se märk ansökan med 

”Värmdö”. Till denna tjänst vill vi tillsätta 1 person omgående så intervjuer sker 

löpande.  


