
ER DU VORES NYE 
LÆRLING?
Vi har utrolig travlt på værkstedet og har brug for flere hænder både til dæk- og 
autoværkstedet. Vi søger en mekaniker lærling med tiltrædelse hurtigst muligt.

Kan du se dig selv på vores værksted, så send din ansøgning til os hurtigst muligt på mail marlene@give-daek.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.

Give Dækcenter ApS
Industrivej 1, 7323 Give
Tlf. 75735330 – mail: mail@give-daek.dk

Vi kan alt! Servicere -, reparere -, og skadehåndtere alle mærker både i person og varevogne, el-/hybridbiler og 
campingvogne. I dækafdelingen sælger, reparerer, afbalancerer, sporer og opbevarer vi dæk / fælge og trailere. Vi 
servicerer både private-, erhvervs- og offentlige kunder. Vi er et team, stolte af vores faglighed. Vi vil være med fremme 
blandt de bedste og har derfor et topmoderne værksted og investerer derfor løbende i nyt udstyr, uddannelser og kurser 
og er selvfølgelig el- og hybrid godkendt. Vi lever for biler og gode kundeoplevelser.
Du bliver en del af et stærkt lokalt værksted som har været her i mere end 25 år og en del af Danmarks næststørste frie 
værkstedskæde – Hella Service Partner. 

Dine kvalifikationer: 
- Du er interesseret i at være detektiv ved at finde og reparere fejl, vil gerne have et bredt kendskab indenfor alle 
 bilmærker og sætter en ære i et veludført stykke arbejde
- Du vil gerne ende med at kunne arbejde selvstændigt, selv tage initiativ, og sætter en ære i at arbejde effektivt 
 og give hver kunde en service større end det de forventer. 
- Du vil gerne lære at arbejde struktureret, lide at have travlt, og have flere bolde i luften
- Du er ordensmenneske, positiv og har et godt humør
- Du kan administrere frihed under ansvar
- Du er mødestabil

Du får mulighed for:
- At arbejde med det nyeste udstyr
- At få indflydelse på din arbejdsdag
- At blive udfordret ved at lære at tage ansvar for kunden fra 1. kontakt til afregningen
- At blive faglig udviklet gennem en bred uddannelse med efteruddannelse og kurser
- At arbejde sammen med gode kollegaer
- Løn efter ordnede forhold
- Rode med rallybiler og være en del af vores rallyteam ( hvis du har lyst )


