
Reservdelsman

Gillar du att ge förstklassig service till både interna och externa kunder? 
Tycker du om att ge teknisk support och främja merförsäljning? Kan du bidra 
till ett välorganiserat och kostnadseffektivt lager genom din expertis?

Nu söker vi dig som vill leverera reservdelar och service i världsklass. Du är en 
strukturerad person som gillar att ha ordning och reda och drivs av att säker-
ställa god tillgång på reservdelar som gynnar både våra kunder och tekniker.

Rollbeskrivning
Som medarbetare i vårt serviceteam har du ett brett och varierande arbete med 
stort ansvar och många kontaktytor. Reservdelsteamet arbetar främst med att 
stötta våra mekaniker med reservdelar i deras dagliga arbete och ge 
utomordentlig service via ordertelefon och försäljning över disk. 

Som medlem av serviceteamet ser vi det självklart att du hjälper dina arbets-
kamrater inom teamet med bl.a. reservdelsflödet och administrationen både 
inom verkstad och reservdelar.

Vem är du?
Du är serviceinriktad och affärsmässig med verbal förmåga, öppen attityd och 
har ett respektfyllt bemötande. Du bidrar med gott humör och hög arbetsmoral. 
Vi värdesätter om du har tidigare erfarenhet av servicearbete och ser gärna att 
du idag arbetar inom kundrelationsförsäljning och tycker om att möta kunder.

Vem kan söka?
Du har lägst gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet med ett 
intresse för fordon och att ge service. Det är meriterande om du har erfarenhet 
av t.ex. reservdelshantering, logistik eller servicerådgivning sedan tidigare. Det 
är dock inte avgörande, vi lär dig det du behöver kunna. 

Datorvana och datorkunskap krävs då arbetet i många moment kräver god sys-
temförståelse. Du talar och skriver obehindrat svenska, samt har goda kunska-
per i engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav och truckkort meriterande.

Skicka in din intresseansökan via Thebigmission.se, kom och träffa oss på 
The Big Mission on Tour för att prata karriärmöjligheter – eller skicka ett mail 
till jobb@thebigmission.se så kontaktar vi dig direkt. 

Välkommen med din ansökan!


