
Verkmästare

Gillar du att planera och organisera? Har du lätt för att se helheten och är 
snabb på att identifiera problem och komma med lösningar? Tycker du att 
det är kul att coacha andra? Då kan det vara dig vi söker!

Vi söker dig som är en duktig servicetekniker eller teamleader som vill ta nästa 
steg i din utveckling. Du kommer att ingå i ett drivet och kompetent serviceteam 
där bl.a. servicerådgivning, kundmottagning och reservdelsförsäljning ingår.

Rollbeskrivning
I din roll som Verkmästare ansvarar du för att leda och fördela arbetet i 
verkstaden. Du ansvarar även för att det dagliga arbetet utförs enligt gällande 
instruktioner på ett effektivt och kvalitativt sätt. Som medlem av serviceteamet 
ansvarar du för att verkstaden producerar planerad/såld tid till fullo.

Du stöttar mekaniker med instruktioner och anvisningar, vägleder vid felsökning 
och val av rätt reparationsmetod samt kvalitetssäkrar utfört arbete. Som 
medlem av serviceteamet är du delaktig i verkstadens administration och 
arbetar kontinuerligt med att upprätthålla goda relationer med kunderna.

Vem är du?
Du trivs med många kontakter och att hantera en mängd ärenden, du kan 
snabbt rycka in och hjälpa dina kollegor med tekniska problem. Du bidrar med 
gott humör och hög arbetsmoral. Du är duktig på att planera och organisera. 
Som person är du serviceinriktad och ordningsam.

Vem kan söka?
Du har gymnasieutbildning med inriktning fordon/teknik. Du har 
tidigare erfarenhet från fordonsbranschen och har du arbetsledarutbildning är 
det meriterande. Du besitter även god teknisk kompetens med kunskaper om 
fordonsreparationer. För tjänsten krävs att du har IS/IT-kunskaper och 
kunskaper i reservdels- och verkstadssystem då arbetet i många moment 
kräver god systemförståelse. Vi arbetar med t.ex. AutoMaster, Multi, och Cabas.

Du behärskar svenska både i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. 
B- och C-behörighet är ett krav, har du även CE och D-behörighet är det 
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!


