Torvalla Bil Värmdö söker en tillbehörmekaniker till vårt härliga Team
Torvalla Bil är ett familjeföretag med drygt 40 års erfarenhet i bilbranschen.
Under åren har vi vuxit till en koncern med 130 medarbetare och en etablering på fyra orter i södra
Stockholm: Albyberg, Haninge, Sätra och Värmdö.
Torvalla Bil Värmdö fortsätter att växa och söker nu en tillbehörsmekaniker till vår serviceverkstad på
Värmdö. I februari 2022 kommer vi att ha utfört en omfattande utbyggnad av serviceanläggningen.
Värmdö är auktoriserade för varumärkena: Kia, Subaru och Jeep där Kia är vårt största märke som
merparten av arbetsområdet omfattar.
Rollen
Som tillbehörsmekaniker är du den personen på företaget som huvudsakligen utför tillbehörsmontage
på våra nybilar men enklare servicearbeten kan även förekomma.
Vem är du?
Likt oss andra är du en prestigelös kollega som gillar att hjälpas åt, ta ansvar och ha kul på jobbet.
För att matcha rollen behöver du ha en fordonsteknisk utbildning, meriterande är om du har arbetat
som tillbehörsmekaniker på en auktoriserad märkesverkstad. Du har en fördel om du har tidigare
erfarenhet av arbete med elektrifierade fordon.
Viktigt för rollen som tillbehörsmekaniker är att du är noggrann och disciplinerad, bekväm i sociala
situationer och sätter höga krav på kvalitén i ditt arbete och tycker om att arbeta i ett högt tempo när
det är mycket att göra.
Du är kommunikativ och har god datorvana samt har lätt att lära dig nya digitala verktyg och program
Du har lätt för att skapa en bra relation med dina arbetskollegor och hantera olika typer av
arbetssituationer.
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 är ledstjärnan i
produktportföljen.
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Ansökan
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträdesdag: Februari 2022 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är heltid. Provanställning 6 månader tillämpas.
Arbetstiderna är dagtid 40 timmars arbetsvecka.
Skicka ett enkelt CV och skriv ett kort meddelande om varför du söker tjänsten till:
jimmy.suneson@torvallabil.se
Glöm inte att skriva vilka märken och system du tidigare har arbetat med.
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