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Faglært automekaniker 
søges til fultidsstilling
hos Vejles Autoværksted
Da vi er i vedvarende udvikling, søger vi en ny kollega, en automekaniker til 
en fuldtidsstilling , der deler de samme grund værdier som os. Det ligger i 
vores DNA at vejlede kunden fra start til slut, så kunden får en god oplevelse 
hos os, samtidig med de får forståelsen af hvad der skal laves på deres bil, pris 
m.m.

Vejles autoværksted er en familie ejet virksomhed, som vi har drevet siden 
2009. Hos os vil du opleve et godt arbejdsmiljø, mange loyale kunder og høj 
faglighed.

Da vi har en meget høj faglig stolthed, som vi ønsker at opretholde, er det 
afgørende at vores nye kollega, deler vores teams værdier, som er grundstenene 
for Vejles Autoværksted: tillid, grundighed, tryghed og troværdighed.  
Vi arbejder selvstændigt med opgaverne, og da vi er i konstant udvikling, tilbyder 
vi også individuel udvikling af dig efter ønske og behov. Ønsker du muligheden 
for selv at planlægge dagen på værkstedet, have kundekontakt, udførelse af 
arbejdskort, aflevering af biler til kunden etc -er der også mulighed for dette. Vi 
tilbyder løn efter kvalifikationer. 

Da vi er et lille, men ernergisk team vil arbejdsopgaverne være meget varierende og 
ingen dage er ens. Du vil derfor blive mødt med en hverdag, som både er udvilkende 
og spændende.  

Hvad kan vi tilbyde dig:
- Et udfordrende job i en kompetent virksomhed, under udvikling 
- Gode kollegaer
- Arbejdsopgaver alt lige fra store autoreparationer til mindre vedligeholdende opgaver
- Løn gives efter kvalifikationer
- Mulighed for faglig og personlig udvikling

Vores forventninger til dig:
- Du passer ind i virksomhedens profil
- Du er faglært mekaniker
- Du er mødestabil
- Arbejdstid 37 timer om ugen
- Du kan arbejde selvstændigt 

Kan du se dig selv hos os, så send din ansøgning på mail: mail@vejlesauto.dk
Har du spørgsmål vedr. stillingen kan du ringe til Martin på tlf. 23605605

Vil du se mere om hvem vi er, så tjek vores hjemmeside, hvor du også kan se vores 
reparationsvideoer om hvordan vi håndtere  reparationerne www.vejlesauto.dk


