
Bike-Shoppen som flere gange er kåret som årets bedste Yamaha forhandler, har rigtig travlt og udvider 
organisationen med yderligere 2 personer. Bike-Shoppen i Viborg udbyder et unikt koncept som mærke 
forhandler, full-service partner og en kæmpe butik med MC-udstyr herunder markedets største udvalg i nye 
og brugte motorcykler. Din nye arbejdsplads er sikkert Danmarks flotteste MC-forretning. Se mere på: 
www.bike-shoppen.dk 

For Bike-Shoppen i Viborg søges:

Branchens bedste mc-mekaniker med lyst til, at arbejde i et dynamisk værkstedsteam som har styr på 
Service, Fejldiagnose, Reparationer, Skadesbehandling og Styling af MC´er. 

Vi tilbyder en varieret hverdag med alsidige arbejdsopgaver. Du vil blive mødt af dygtige kollegaer i et godt 
og uformelt arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling. Der er tale om en stilling, hvor du 
primært udfylder jobrollen som en faglig dygtig og alsidig MC-mekaniker med god forretningsforståelse og 
øje for god kundepleje. Som MC-mekaniker hos Bike-Shoppen er dit ansvarsområde den praktiske og 
operationelle udførelse af alle former for MC-service, fejlfinding, reparationer & Styling. 

Til nyoprettet stilling: 

Kunde- og værkstedskoordinator – bindeledet mellem kunde – butik – værksted og lager, vores nye 
kollega kommer sikkert med flere års erfaring som kundeindskriver, værkfører, serviceleder eller noget helt 
fjerde, hvor jobrollen har været god flair for excellent kundebetjening.

Vi forventer, at du bidrager med resultater på en rolig og organiseret måde i kraft af din viden og ekspertise. 
Du er udholdende og evner at føre en opgave igennem til dens afslutning samt at kunne arbejde 
selvstændigt er også vigtige egenskaber i denne rolle. Der er brug for at du kan kommunikere godt på alle 
niveauer. Du er målrettet og igangsætter, som herudover er venlig, selvsikker, metodisk, stabil, bestemt og 
indstillet på at stå fast, når det er nødvendigt for at nå et resultat. Du ved at man kommer længst ved, på en 
venlig og respektfuld måde at sikre dig en god ressourceplanlægning mellem mængden af opgaver i forhold 
til kapaciteten i huset.

Bike-Shoppen tilbyder dig – store muligheder for at præge jobindhold og skabe din egen position i 
virksomheden. 

Er du den rigtige person og tager ansvar for at skabe økonomiske resultater vil det blive positivt belønnet. Dit
ansvarsområde bliver koordinering af mekanikere i forhold til kundeaftaler samt optimering af 
reservedelsdisponering til den enkelte opgave, i det hele taget at sørge for en optimering af driften. Du bliver 
ansvarlig for en optimal kundeservice, med fokus på, at vi er kendt for at levere kvalitetsarbejde og altid har 
kunden i centrum. Du bliver en naturlig del at teamet som egageret udvikler Bike-Shoppens koncept. 

Send en begrundet ansøgning snarest sammen med dit CV til – pr. mail: Lars@bike-shoppen.dk Der 
indkaldes løbende til samtaler indtil de rigtige kandidater er fundet.

Yderligere informationer kan indhentes ved opringning til Philip eller Lars hos Bike-Shoppen på: 

Telefon:  86 62 83 55 
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