
 

Karosseritekniker søges til Aunsbjerg 
Kolding 

Er du mekaniker og kunne du tænke dig at prøve 
kræfter på et pladeværksted? Eller er du en allerede 

uddannet og erfaren karrosseritekniker? 
Hos SkadeXperten i Kolding søger vi lige nu en ekstra mand til at hjælpe os 
med at reparere de mange biler, vi løbende får ind. Vi forventer ikke, du har 
erfaring fra lignende stilling. Vi forventer blot, at du har en automekanisk 
baggrund, en god portion gå-på-mod og en interesse for at lære om taksering 
mv. 

Hos SkadeXperten Kolding laver vi alle former for skadesarbejde og 
samarbejder med alle forsikringsselskaber. Vi er autoriseret i Peugeot, Citroën, 
Opel, Mazda og Suzuki, så det er en fordel at have kendskab til disse bilmærker, 
men det er ikke et krav. 

Dine arbejdsopgaver 

• Svejsningsarbejde 
• Reparation af skader på biler 
• Undersøge og vurdere omfanget af skader på biler 
• Udskiftning af døre, skærme, kofanger og lign. 
• Taksering og slutkontrol 

Vi forventer 

• Du skal være udlært mekaniker og/eller pladesmed 
• Du er løsningsorienteret og servicemindet 
• Du har engagement og oprigtig interesse for det, du laver 
• Du er fleksibel og åben for nye tiltag 

Hvem er Aunsbjerg? 

Aunsbjerg er en familieejet virksomhed med mere en 90 års erfaring. Vi er et 
dynamisk bilhus med en flad organisationsstruktur. Det vil sige, at her er højt til 
loftet og vi er altid åbne for nye idéer og tiltag. Vi har afdelinger i Kolding, 
Horsens og Århus, hvor vi tilbyder et familiært arbejdsmiljø med teams af højt 
engageret og energiske medarbejdere. Uanset hvilken Aunsbjerg afdeling du 
søger hos, står vi klar til at tage rigtig godt imod dig. 

 



 

Er du vores nye karosseritekniker? 

Ansøg 
For at søge stillingen som karosseritekniker, bør du blot kontakte 
eftermarkedschef Mikkel Larsen direkte på tlf. 21 22 32 61 eller 
ml@aunsbjerg.com. Du er også velkommen til at sende din ansøgning og CV 
med titlen "Karosseritekniker - Kolding" til job@aunsbjerg.com. 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt  

 
Vi ser frem til at høre fra dig! 
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