
TIL HOVEDSÆDET I KOLDING SØGES TEKNISK MEDARBEJDER 
MED TILTRÆDELSE SNAREST MULIGT
Stillingen er i vores tekniske afdeling, der består af 4-5 medarbejdere. Stillingen vil være i et tæt 
samarbejde med vores værktøjsspecialist. En hverdag i teknisk afdeling består blandt andet af telefonisk 
support, kundebesøg i hele landet, møder med leverandører, søge efter nye produkter – og komme på ideer 
til kampagner og lignende. Stillingen refererer til direktionen.  

VORES FORVENTNINGER TIL DIG
• Du er uddannet i branchen – eller i den tunge sektor
• Du har interesse for værktøj, da det bliver en stor del af din arbejdsdag
• Du har lyst til kundekontakt og rådgivning
• Du har lyst, og vilje, til at sætte dig ind i nyt værkstedsudstyr
• Du er klar på at opstille nyt udstyr hos kunder
• Du har lyst til administrativt arbejde – herunder reklamationsbehandling
• Du har overblik, er struktureret og udviser engagement i en ofte krævende hverdag
• Du har IT-kendskab – minimum på brugerniveau
• Du er god til at samarbejde på tværs i en stor organisation

KAN DU SIGE JA TIL OVENNÆVNTE? 
Så kan vi til gengæld tilbyde dig gode og ordnede arbejdsforhold – i en spændende, 
travl og international præget organisation. Vi tilbyder løn, der modsvarer dine kvalifikationer 
– med pensionsordning og sundhedsforsikring samt mulighed for medarbejderbonus.

ER DU INTERESSERET I JOBBET?
Send ansøgning senest d. 27. januar 2023 til: jobdk@europart.net 
Eller send pr. brev til: EUROPART Danmark A/S, Kokmose 14, 6000 Kolding. Att.: Personaleafdelingen.
Ved indsendelse af ansøgning giver du dit samtykke til, at vi må behandle dine personlige data. 
Disse data slettes efter maksimalt 3 måneder. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN? TAG KONTAKT TIL
Driftschef Anders Alslev   /   Ring på 2966 4567  eller send mail til a.alslev@europart.net

EUROPART Danmark A/S er Danmarks største leverandør af reservedele, værksteds-indretning og værktøj 
til den tunge transportbranche. EUROPART Danmark A/S er 100% ejet af EUROPART International GmbH 
i Hagen, Tyskland. EUROPART-gruppen er den største udbyder af reservedele, værkstedsindretning og 
værkstedsudstyr i Europa, er aktiv 27 lande, og er ejet af kapitalfonden Alpha Private Equity Funds.

Kokmose 14
6000 Kolding
+45 7010 0080

Industrivej 9
6330 Padborg
+45 7467 3737

Mineralvej 31
9220 Aalborg Ø
+45 9810 4280

Dalgårdsvej 4
8220 Brabrand
+45 8626 0900

Taksvej 34
7400 Herning
+45 9720 9070 

Ventrupvej 26 – 28
2670 Greve
+45 4369 0180

EUROPART  nr. 1 til lastbil, trailer, transporter og bus-reservedele!

europart.net

Vi søger 
værktøjstekniker 
EUROPART KOLDING  Salg / Service / Reparation


