
 
 
 
 

Stillingen 
Volkswagen Kalundborg v/Peter Klarskover er den lokale forhandler af Volkswagen. I 
afdelingen er der akut blevet brug for en ny servicerådgiver, som kan tiltræde snarest 
muligt.  
 
Hos Volkswagen Kalundborg vil du komme til at arbejde med et brand og en forretning i 
rivende udvikling. Vi servicerer og reparerer biler af højeste kvalitet og nyeste teknologi, 
og vores faciliteter er selvfølgelig i samme klasse. 
 

Du vil danne makkerpar med Servicechefen, som du kan sparre med  og selvfølgelig alle 
de andre. Det vil absolut være en fordel, hvis du har kendskab fra autobranchen og gerne  
sammenlignelige mærker. 
  
Ligeledes vil du arbejde i en virksomhed med en flad struktur, hvor det forventes, at alle 
tager ansvar. Arbejdstiden er tilrettelagt ugentligt, så du har fri en fredag hver måned. 
Det er naturligvis en selvfølgelighed, at du har kørekort, brænder for biler, reservedele 
og tilbehør. Du er også vant til at give kunderne en super oplevelse ved hvert besøg. 
 
 

 
Du får direkte reference til den Adm. direktør. 
 
 

Ansøgning 
 

Mobako bistår Volkswagen Kalundborg i 
rekrutteringsprocessen. Har du 
spørgsmål til jobbet kontakt venligst: 
 

Konsulent Anders Moestrup 
Tlf.: +45 23 35 80 90 eller Direktør  
Peter Klarskov Tlf.: +45 59 55 00 42. 
 

Du ansøger ved at trykke på søg jobbet 
online-knappen  via siden på Jobindex. 
Upload din ansøgning samt CV med foto 
senest den 4. oktober 2021 kl. 10.00. 
 

OBS: Kun ansøgninger, sendt via det 
elektroniske rekrutteringssystem, vil 
komme i betragtning. 
 

Alle ansøgninger behandles fortroligt. 

 

 

 

Servicerådgiver 
Volkswagen Kalundborg 

Ansvarsområder og opgaver 

Vi skaber det rigtige match mellem 
mennesker og virksomheder. 

Volkswagen Kalundborg  v/Peter 
Klarskov er en hæderkronet 
familieejet virksomhed, der i dag 
drives af 2. og 3. generation - Peter 
Klarskov og sønnen Rasmus. 
Volkswagen Kalundborg blev 
etableret helt tilbage i 1951. Vores 
nyistandsatte lokaler på Slagelsevej 
114 i Kalundborg, består af en 
salgsafdeling, et mekanisk 
værksted, et pladeværksted, en 
tilbehørs- og reservedelsafdeling, 
samt en administrationsafdeling. 
 

 

 

Der tilbydes et spændende og 
udfordrende job med engagerede 
kolleger i et rart og uformelt arbejds-
miljø. 
  

Løn efter kvalifikationer samt 
pensionsordning. 
 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt. 

Faglige og personlige kvalifikationer 

Som Servicerådgiver kommer du til at 
indgå i et team, med ansvar for 
mekanikere og egne opgaver. 
Arbejdsopgaverne spænder vidt og 
nedenstående er blot et uddrag: 
 
• Indskrivning og kundemodtagelse. 
• Daglig fakturering af kunder og 

garantifaktura. 
• Opfølgning på mekanikere, kvalitet og 

produktivitet. 
• Opfølgning på kundetilfredshed. 
• Arbejde i forskellige computersystemer 

samt Office pakken. 
 

Der søges en Servicerådgiver som er 
struktktureret, udadvendt og har gode 
samarbejdsevner. Du motiveres af at give 
gode kundeoplevelser og har minimum 3-5 
års erhvervserfaring fra lignende job.  
Du har et stor servicegen.  
Det forventes også: 
• At du kan sælge det, som passer til kundens 

behov. 
• Er velafbalanceret og kan lide at arbejde i et 

travlt miljø. 
• Løbende søger at udvikle dig selv både 

personligt og fagligt, og derfor er 
omstillingsparat og ikke mindst frisk på 
digital omstilling.  

• Det er en fordel med kendskab til 
Volkswagen, Audi og Skoda systemer. 

• Du er mødestabil, overholder aftaler og 
deadlines. 
 


