
Vi søger en dygtig og kundeorienteret reservedelsekspedient  
Topmoderne lager – ingen vagtordning – stor selvstændighed!

Hvis du er kunde- og serviceminded, imødekommende, fleksibel, effektiv, 
pålidelig og kan lide at arbejde i et travlt miljø, hvor omgangstonen er 
uhøjtidelig, så er du måske vores nye kollega. Vi søger nemlig en dygtig 
reservedelsekspedient, som kan servicere vores kunder og egne service-
teknikere, når de har behov for reserve- og sliddele.

Hos os får du en udfordrende hverdag med alsidige opgaver 
og mulighed for faglig og personlig udvikling.
Vi har et af branchens mest moderne lagre med 8 lagertårne 
og toptrimmede IT-systemer, så her er du altid fagligt  
opdateret. 

Du bliver en del af et team, som servicerer landmænd,  
maskinstationer og resten af den grønne sektor på et meget 
højt serviceniveau. Derfor skal du kunne bevare overblikket 
og humøret, selvom du har travlt, og tingene måske driller lidt. 
Og du skal kunne arbejde selvstændigt, men samtidig være et 
konstruktivt medlem af vores team. 

Vi forventer, at du har nogle års erfaring fra en lignende stilling   
eller er landbrugsmekaniker og vil prøve noget nyt.  
Du er fuldt fortrolig med anvendelse af IT-systemer.  
Taler du engelsk og måske endda tysk, er det en fordel.  
Dit daglige arbejdssted er i Brørup.

Hvis du har lyst til at blive en del af teamet, er du mere end 
velkommen til at ringe til Svenne på 4044 3024 eller sende en 
kort ansøgning til ansogning@btmc.dk.

Vi holder løbende samtaler og håber, at stillingen bliver besat 
hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rigtige kollega.

Brørup Traktor- & Maskincenter og Ølgod Maskinforretning drives sammen som en dynamisk og utraditionel maskinforretning. 
Vi importerer selv en række kvalitetsredskaber, som vi sælger direkte til kunder i hele Danmark.  
Vi er Deutz-Fahr eksperter, og her sker altid noget nyt. Vi er fast besluttede på at være en del af fremtidens maskin- og  
redskabsleverandører til landbruget og resten af den grønne sektor. 
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