
 

Torvalla Bil är ett familjeföretag med drygt 40års erfarenhet i fordonsbranschen. Under åren har vi vuxit till 

en koncern med ca: 120 medarbetare och en etablering på fyra orter i södra Stockholm:  

- Haninge, Albyberg, Sätra och Värmdö.   

  

Idag är vår koncern auktoriserad återförsäljare och märkesverkstad av följande bilmärken:  

- Kia, Mazda, Subaru och Suzuki.  

  

 

 

Servicerådgivare Kia - Sätra  

 Nu söker vi en servicesäljare till vår nyetablerade Kia-anläggning 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 serviceteam och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kundhantering 

med bokning av arbeten på verkstaden, planering och fördelning av inbokat arbete samt utlämning av 

färdigställda arbeten. 

 

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

 

 

Detta krävs för att passa i rollen som servicerådgivare: 

• Flytande 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, kundmottagning, reception, mm. 
• Intresserad av bilar 
• Körkort B 

 

 

 



 

 

 

 

Om Torvalla Bil Sätra - Kia 

Återförsäljare och auktoriserad serviceverkstad för Kia.  
 

Verksamheten bedrivs i en exklusiv Kia-anläggning som ligger strategiskt placerad längst med motorvägen 

(E4) i höjd med Sätra, södra Stockholm. 

 

På vår Sätra-anläggning jobbar 15st glada och engagerade medarbetare inom försäljning och eftermarknad, 

varav eftermarknadsteamet ska bestå av: 1st Eftermarknadschef, 3st Servicerådgivare, 1st inom 

reservdeldelar och 5st 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 

 

mailto:satra@torvallabil.se

